


•^

Purchased for the

LiBRARY of the

UNIYERSITY OF TORONTO

from the

KATHLEEN MADILL BEQUEST

f



W"

li/^%

.\r J^" .-^r





BIBLIOTEKA PISARZY POLSKICH.

TOM L.



-



WIZERUNKI POLITYCZNE

LITERATURY POLSKIEJ.

KURS PUBLICZNY
WYKADANY W PARYU

W O K R G U T d w A K Z Y S T W U C Z U I^ Y C H

(CEUCLIC DES SOClliriis SAYANTES)

LEONA ZIENKOWICZA
"IZLiJNKA TKGO OKKlitiU.

TOM PIERWSZY.

LIPSK:

F. A. BROCKHAUS.

1867.



?&
lOlZ

t.l

;v^ fwy2 5 1S68

JJ
''^^^^^^mM^^J^



SPIS RODZIAÓW TOMU PIP]RWSZEGO.

strona

irs pierwszy 1

n drugi 19

n trzeci 47

» czwarty 69

1) pity 85

» szósty 117

» siódmy 134

» ósmy 159

.. dziewity 192

,. dziesity 219

1) jedenasty 253

» dwunasty 284





KURS PIERWSZY,

Szanowni spóziomkowie i spóziemianki!

i^lyl, któr przed wami rozwin tu zamierzyem, nie

jest z czasów dzisiejszych. Powziem j by po wypadkach.

1848 r., bo ju wtedy wiedziaem, e pielgrzymstwo polskie

owoczesne zbudowao ju byo Bibljotek, na jak inne na-

rody w zwyczajnem ich pooeniu, wieki skada si musz;
a bibljotek nie tylko wieloci tomów, ale i wanoci ich

treci wielce znakomit.

Wypadki 1848 r. wstrzymay przedsiwzicie. Dzi myl
dawna na nowe pole wchodzi. W tych ostatnich latach

kraj nasz wprowadzi literatur narodow na stanowisko

prawie mu dawniej nieznane; zasili si literatur pielgrzym-

stwa swojego. Z dugo toczonych sporów za granic, odbio
si i wyrobio wiele myli w pismach krajowych. To te,

jeeli w czem potomno pielgrzymstwu swemu odda w przy-

szoci sprawiedliwo, tedy niezawodnie w tem: e na polu

tego zagranicznego pimiennictwa rozprawio si i rozstrzy-

gno mnóstwo kwestji, wprawdzie z przykroci czasem dla

stron spornych, ale które na ziemi ojczystej moe inaczej,

daleko przykrzej i boleniej przeprowadzone by by musiay.

Owoce prac tych rozlicznych i przerozmaitych , dzi s dla

wszystkich widoczne; dzi ju, na polu literackiem, jest wy-

rana i niezaprzeczona czno kraju z jego pielgrzymstwem,

W ostatnich zwaszcza latach równie przewanie kraj na

ZiENKOwicz, Literatura. I.
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swoje pielgrzymstwo
,

jak ono na kraj wpyno. Trzebn
pomaga tej cznoci. I oto powód, który mi skoni do

obecnego wykadu.

Obieram za przedmiot mego przegldu literatur pielgrzy-

mów polskich; wszystko wic, co poprzedza ten okres, o tjle

tylko dotknitem tu bdzie, o ile pod wzgldem literackim

polskiej literatury politycznej moe to by z okresami po-

przedniemi w cznoci i stosunku. Ani zastanawia si mog
tera mniej jeszcze, jak bya pierwiastkowa sawiaska i le-

chicka literatura, aczkolwiek wiem, e nie byoby to bez

wielkiego i poytecznego wiata, dla treci tak pojtego

przegldu. Nie tak jak chcemy, ale jak moemy, Szczli-

wym bd, jeeli t troch ciaru, który bior na karki

moje, udwign zdoam. Przystpuj do rzeczy:

«Nie mona ju zwa marzeniem tegoczesnych bada
o przeddziejowej cywilizacji sawiaskich plemion", pisa Jan

Kanty Podolecki, jeden ze znakomitych historycznych pisarzy

yjielgrzymstwa polskiego, zbyt zawczenie zmary, ze szkod
literatury narodowej, a pisa to, odpierajc rozmylne za-

przeczenia cudzoziemców staroczesnej cywilizacji sawiaskiej.

Mie zostawia ona wprawdzie pimiennych zabytków, ani

dzie sztuki , moe nawet nie miaa ich wcale , ale zostawia

liczne lady pierwotnych nastrojów, odróniajcych nas od

reszty wiata, oraz jzyk, ów wielki, ywy pomnik naszego

starowiecznego istnienia. Kto przejrzy t nieprzebran, nie

-

cakiem dotd poznan skarbnic, ten przyzna, e na ni
skaday si dugie wieki porzdnego bytu spoecznego. Mó-
wimy to o wszystkich odnogach mowy naszej ustnej i pisa-

nej, bo nasz pimienny jzyk jest tylko czstk tego ogromu,

lady w dziejach i we wszystkich urzdzeniach póniejszych,

a nadewszystko baczne wpatrzenie si w pokolejne zwyczaje

i obyczaje narodu naszego, posuyyby zapewne do odszuka-

nia owych form i barw pierwotnych; uznanie zadziwiajcego

adu tam, gdzie na pozór sam chaos i wyki-ycia pierwotnej

idei naszego spoeczestwa, bdcej na wieki niezbdnym
dla nas spoeczeskim warunkiem. Nie zdoamy zapewne

wszystkich tych twierdze poprze pimienn dziejów po-

wag: byyby to w czci hypotezy i domysy; ale nieraz

zdybujem stare gruzy, mchem i muraw zielone, o których

nie ma ani pimiennego, ani ustnego podania, a przecie



z ciosanych gazów, sterczcych tu i owdzie, wnioskujem

o bytnoci gmachu; a rozwaywszy miejscowo charakterysty-

czn i pozostae szczty , odgadujem poniekd pierwotny

ksztat budowy.
Sawianami zwa bdziemy pra ojców naszych, nie znajc

z pewnoci dawniejszego ogóowego ich nazwiska. Sawia-
nami, nie za Sowianami powiadam; nie dla tego, ebym
to ich nazwisko mia wyprowadza od wyrazu sawa, jak

niektórzy wyprowadzaj je od wyrazu sowo, albo idc po
ladach poszukiwaczy niemieckich, od ScJcwe; lecz, e we
wszystkich narzeczach ludów, które zalegy olbrzymi prze-

stwór ziemi od Elby w poprzek Wisy, po morze Czarne a
za Dniepr daleko, od Batyku w poprzek Dunaju a po
Adrjatyk, w imionach nadawanych tak pci mzkiej, jak

eskiej, cór i synów, równie monych, jak biednych rodów,

wszdzie znajdujemy liter a, nie za o. Dowodem imiona:

wiatosAw, BolesAw, PrzemysAw, CzesAw, WiesAw, Ja-

rosAw, WadysAw, MieczysAw , ZdzisAw, WojsAw; oraz

SwitosAwa, DobrosAwa, BronisAwa, BogusAwa, i t. d

;

nigdy za i w adnem narzeczu sawiaskiem nie mówi si:

wiatosow, Bolesow, Czesow, Przemysów, albo Bronisowa,

Bogusowa , Dobrosowa , i t. d.

Trudno twierdzi, z braku zabytków pimiennych, jak

byo na pocztku wiata sawiaskiego; ale to pewna, e
nie tak byo, jako si zdao wielu kronikarzom staroczesnym

i nowoczesnym. A rónica w tem pojmowaniu dawniejszera

a dzisiejszem tak jest wielka, e uczony Joacliim Lelewel po
odczytaniu wstpu do dziejów polskich Augusta Bielowskiego:

«Ja wiedziaem, rzek, e nie tak byo na pocztku wiata
sawiaskiego, jak o tem pisali Nestorowie, Kadubkowie,
Dugoszowie, a có dopiero Niemcowie; tak jak wiedziaem,

e nie wszystko to prawda koniecznie, co o pocztku wiata,

o Adamie i Ewie, popisali mnichowie; a e dzi prawda za

staraniem modszych braci stare bajki zastpowa zaczyna,

wic szcz Boe modszym w tej pracy.))

Pobienie tylko wspomnie mog : e pierwiastkowe dzieje

sawiaskie w ogólnoci, a nasze polskie w szczególnoci, do

tego stopnia s dzi inaczej, nieli byy dawniej pojmowane,

e te nasze witych pamitek kopce Krakusa i Wandy pod

Krakowem, sypane byy na cze tego samego bohatera i tej

1*



samej bohaterki, których pami czci take Sawiaszczyzna

Nad-Adrjatycka. ' To te wspomniany J. K. Podolecki nie

waha si twierdzi: e na caej tej niezmiernej przestrzeni

od Elby a za Dniepr daleko, od Batyku a po Adrjatyk,

morze Czarne i Karpaty, bya ab origine, niezmierna, jedno-

plemienna i jedno-jzyczna ludno. Przed tysicem lat, na

caej tej przestrzeni rozsiani byli bracia. Co byo za nimi

na wschód i pónoc, to zwali Czadami, czyli cudzemi, co na

zachód niememi, czyli niemowami, albo Niemcami.
Pas gór karpackich przerzyna rodkiem t ziemi ; samo

pooenie jeograficzne wskazuje, e rdze plemienia osiad

Karpaty i z niego, jakoby ze róda, rozlewa si na oba

gówne stoki ku pónocy i ku poudniowi. Dowodem tej

gniazdowoci karpackiej s nie tylko nazwy gór, rzek, miej-

sca powtarzajce si czsto i wspólne caej Sawiaszczyznie

ale i nazwy zbiorów rodowych, czyli póniejszych ludów

i narodów jednakowe w odlegych od siebie stronach. Tak

jedni Polanie mieszkali nad Odr i Wis, drudzy Polanie

nad Dnieprem, jedni Serbowie w dzisiejszej Serbji, drudzy

Serbowie nad Odr i Sal; jedni Obotryci nad Batykiem,

drudzy za Dunajem; a moe te oba plemiona, wyszedszy od

róde samych, zachowujc pamitk w swej nazwie Karpa-

ckiego Otrytu, nazway si od niego Otrytami i Obotrytami.

Pograniczne, czyli skrajne ziemie, zwano Ukrainami, ztd
dwie Ukrainy: Zadnieprzaska i Zadunajska, a bez wtpie-

nia byy jeszcze i inne. Ukrainne rody, napierane obc
przemoc, nieraz cofay si ku Karpatom, jak do twierdzy,

a za ustpieniem zewntrznego nacisku, spyway napowrót

ku Ukrainom. Ztd w narzeczach górali karpackich syszy

si wyrazy zabkane z rozmaitych ziem sawiaskich, a w ich

pieniach wspomnienia odlegych miejsc w Ukrainach. Kar-

paty i przylege im kraje duej zachowa musiay pierwotne,

rodzinne nastroje, ni Ukrainy, majce wczeniejsze stosunki

z obcymi, a przeto naraone na wpyw cudzoziemski.

W tej rdzennej Sawiaszczyznie, lenej pocztkowo, mie-

szka mogli Lesi, czyli Le sianie, tak jak do dzisiaj mie-

szkaj po niej Podlasianie, Zalesianie i Polesianie.
A ju nie byo nad to nic prostszego dla cudzoziemców, jak

po swoich pismach i ksikach, z któremi nas uprzedzili,

nas, mieszkaców lenych, wic Lasów lub Lesia nów,



podstawiajc z cudzoziemska w miejsce litery s litery ch,

(które si w niektórych z nich nawet jak sza czyli sze wy-

mawiaj, przechrzcie nas na Lachów, tak jak dotd naszych

dzisiejszych Podlasianów i Polasianów, Francuzi Pod-

lachiens albo Podlauiens zowi. A e wanie w tej rdzen-

nej Sawiaszczyznie , nieskalanej obcym wpywem , a przeto

powaanej od innycli plemion, nastrój rodowy rozwin si
najsilniej i zaszczepi najgbiej, reszta wic Sawiaszczyzny

wszj'stkie inne plemiona, które si z t jej czci czyy,
nazywaa Lechami, czyli rodami lechickiemi.
W tej epoce stanowczej przodkowie nasi Polanie, mie-

szkacy pól, ju moe wczeniej z rodów drobnych zlani

w wielki naród, zaczli czy ze sob pobratymcze lechickie

rody i ludy.

Federacja ta Polanów i poczonych z nimi rodów i lu-

dów, zwana póniej Polsk, ocalia wtedy Sawianizm,

a przyjmujc wiar chrzeciask, poja od razu wielkie,

potrójne posannictwo swoje. Najprzód: odparcie germani-

zmu, pochaniajcego sawianizm; powtóre: zasonienie za-

chodu wzem wiary zbratanego z sob, oraz cywilizacji

i samego nawet germanizmu od pogaskiej dziczy ; a po trze-

cie: zachowania rodzinnych instytucji i obyczajów, zaciera-

jcych si gdzieindziej i posuwania si ku ogólnemu celowi

cbrzeciaskiej, europejskiej cywilizacji, ale wasn ciek
i w rodzinnej, lechickiej barwie.

Polska dotd, a do naszych czasów, penia to potrójne

posannictwo, i teraz nawet, po upadku swym politycznym,

spenia je jeszcze, acz tylko moralnemi rodkami, i spenia
je musi, póki jej moralnego tchu stanie. Ztd poszy owe
dugoletnie wojny z Niemcami, Krzyakami, a nawet z po-

bratymczymi Czechami, dla odtrcenia germanizmu; ztd po
drugiej stronie owe gonitwy krwawe z Waregami, Jadwin-
gami, Tataram.i, Turkami i Moskw, dla ocalenia zachodu

i cywilizacji od pogaskiej dziczy; ztd nakoniec odrzucenie

wpywu instytucji nieswojskich, zapasy ze Szwedami, z prote-

stantyzmem, oraz ta moralna dno duchowa, odróniajca
nas od innych narodów.

Oprócz tego, chrystjanizm wprowadzajc Polsk w grono

europejskich ludów, to samo posannictwo jej chwilowe prze-

mienia na trwae. Woy on na Polsk twarde obowizki^



tera chwalebniej wypeniane, e czsto nie umiano ich oce-

nia; ale razem przyniós jej niezaprzeczone korzyci. Prze-

ze zbrataa si ona z cywilizacj staroytn, zachodni,

i stana na zaszczytnem stanowisku, na którem aden inny

naród wyrczy jej nie potrafi. Tysic lat przemkno w y-
ciu czowieczestwa, a ta potrójna misja w niczem niezmie-

niona, tylko, e teraz daleko wiksza i waniejsza.

Co do narodu polskiego, który ju jako taki, niezawile

i niepodlege na widowni sawiaskiej si pojawia , ta nie

moga by w sprzecznoci z jego urzdzeniami spoecze-
skiemi. Naród rodzimy, wszystko co sam przez si tworzy,

tworzy z przyrod swoj zgodnie. Rodzime zatem byy pol-

skie pierwotne instytucje polityczne, rodzim religja, moral-

no i owiata, i rodzim te pewnie bya pierwotna litera-

tura, bez której, by li naród polski pimienny albo nie,

osta si nie móg; bo literatura nie w samem pimie, jest

take w duszy i sercu, w myli i uczuciu, w opinji i cywili-

zacji narodu. Ale czasy one pierwotne, jako przekazane po-

tomnoci podaniem tjdko, nie stanowi literatury pimiennej.

Wszystko ni objte, jest z onych ju czasów, kiedy w yciu
Polski gray wyranie dwa ywioy: szlachecki czyli panujcy
i chopski czyli poddaczy. Sam rzd, wol szlachty stawiony

i od niej we wszystkich prawach zawisy, nie tylko nie by
nigdy panujcym, ale nie móg stanowi i te nigdy nie

stanowi oddzielnego stanu w Polsce.

Z tej strony uwaana Polska, w szlachcie tylko bya na-

rodem, tak, e szlachcic polski sta w rodku pomidzy
dwoma poddanymi swoimi: rzdem ze swego ramienia,

a swoim niewolnikiem de facto; nad jednym z których pa-

nowa szlachto -wadnie, czyli z braci szlacht pospou;
a za nad drugim samowadnie, czyli pojedynczo, na swojej

wsi, na sw rk, po pasku.
Przy takiem urzdzeniu Polski, ani góra, ani dó, ani

naczelnictwo czyli rzd, ani spoeczestwo czyli naród pol-

ski, nie mogy wpywa stanowczo na kierunek czegokolwiek

bd w kraju, a wic i literatury, a pod pewnym wzgldem
wchodzi nawet w jej zakres. To te powiedzie mona, e
nie byo w Polsce ani rzeczywistej literatury dworskiej, nie

wyczajc zkdind bardzo dworskich czasów^ Stanisawa

Augusta, ani narodowo -ludowej, mimo przelotnych w tym



rodzaju próbek. Szlachta , zagarnwszy wszystkie prawa
jednej strony i drugiej, zatrzymaa przy sobie wszystkie ich

korzyci i wpywy. Byy wic wsie i miasta , ziemie i wody,

rzdy i sdy, sejmy i sejmiki, zjazdy i zajazdy szlacheckie,

i bya te literatura szlachecka, lepsza lub gorsza, wicej
albo mniej narodowa, podug tego, jak w czasie dawnym
szlachta bya lepsza lub gorsza, mniej albo wicej oywiona
narodowem tchnieniem.

Czasy nawet najwietniejsze literatury polskiej, wiekiem
zotym zwane, wanie tem nad innymi góruj, e wybor-

nie ówczesny naród polski, to jest szlacht polsk, reprezen-

tuj. Ani Rej i Górnicki, ani Wujek i Orzechowski, ani

Kochanowski i Szymonowicz, ani sam najznamienitszy kazno-

dzieja onego czasu. Skarga, nie zdoali wynie si nad

uprzedzenia wieku i zamiast czerpa w nieprzebranem
,
po-

wszechnem, narodowem ródle, tu pod ich bokiem bijcem,

naginali si wszyscy do formy obcej , aciskiej , albo greckiej.

Ale co pisarzy wieku onego po nad pisarzy wszystkich

innych czasów wynosi, to owo poczucie powinnoci pisar-

skiej, odpowiedne myli, która podówczas oywiaa narodowe

jestestwo.

Z tej strony uwaam pisarze polscy, nie tylko z czasów

obu Zygmuntów Jagielloskich, ale Batorego i Zygmunta
Szweda nawet, stanowi niezaprzeczenie wiek zoty pisarstwa

polskiego, i jeeli pod wzgldem czystoci i skadni jzyka

zoyli si na pokad niewyczerpanej dla kopalni, to pod

wzgldem uczucia narodowej potrzeby i powinnoci, pozo-

stan na zawsze wzorem do naladowania. aden z nich za-

prawd nie by wolnym od powszechnego grzechu ówczesnego.

Szlachcic polski dla Reja by przeoonym nad ca ziemi,

jestestwem najdoskonalszem, na jakie ludzko zdoby si
moga; co niej, to ju zdao mu si przez Boga na wieczne

23onienie i utrapienie skazanem. Skarga, umiejcy najsub-

telniejsze dogmata wykada jak najpopularniej, miujcy
ojczyzn jako ustanowienie boe, kochajcy Polsk jako

7iow Jerozolim, na któr Bóg zla wielkie obietnice;

Skarga, upominajcy króle i pany, odstpujce ojczyzny, nie

zdoa sign do pi'awdziwego róda narodowej potgi, ani

zwróci gosu swojego tam , kdyby ju nie by gosem wo-

ajcego na puszczy. Najznakomitsi owego czasu poeci.



Kochanowski i Szymonowicz, nie stroili lutni swoich jeno

dla ucha uprzywilejowanego. Ale kady z nich, od pier-

wszego a do ostatniego, z kadego wiersza swojego zdaje

si woa z psalmista: "Jeli ci zapomn, ojczyzno mia
moja i Jeruzalem moje, niech zapomn prawicy rki mojej;

niech jzyk mój przyschnie do podniebienia mego, jeli po-

mnie na ci^ nie bd, a jeli ci na czele wszystkich moich
spraw nie poo. » I to jest, powtarzam, czem przedewszyst-

kiem pisarze onego czasu zarobili sobie na chwa twórców
wieku zotego. Oni to, stawiajc na równi z polityczn,

potg i wietnoci narodu literatur krajow, jak z jednej

strony ywym okazali przykadem, czem s one wzajem dla

siebie, tak z drugiej po wszystkie wieki zoyli przestrzee-

nie, jak literatura by winna, aeby odpowiadaa politycznym

warunkom narodu.

Jako w nastpnym wieku Polska, acz przedua zawód
swój literacki, wida zaraz na nim pitno politycznego jej

upadku. Panowanie kilku królów cudzoziemców, którzy nie

umieli po polsku, susznie jest uwaanem powszechnie za

najpierwsz i najwaniejsz przyczyn zepsucia narodowej

literatury. Stefan Batory nie tylko na sejmach, ale nawet

w prywatnych posiedzeniach mówi po acinie. Chcc jednak

przypodoba si narodowi , miesza do swych rozmów wyrazy

polskie o tyle, o ile je umia i rozumia. Zygmunt III. na-

ladowa w tem Batorego z koniecznoci podobnej, a niedo-

skonao takowego tumaczenia si królów, przez pochleb-

stwo dworzan w sztuk zamienion zostaa. I chocia nastpni
królowie, a do Jana Sobieskiego, w rodowitej tómaczyli

si mowie, nic to jednak nie przeszkodzio, eby raz wpro-
wadzona moda mieszania polszczyzny z acin, po caym
rozszerzona kraju, nie utrzymywaa si statecznie. Owszem,
dalej postpiono jeszcze. Zaczto uywa wyrazów aciskich,

koczc je wedle prawide polszczyzny, co byo najwiksz
przyczyn jej zeszkaradzenia. Na dworze i na sejmach,

w najwyszych trybunaach i najniszych sdach, w poto-

cznych rozmowach i korespondencjach nawet z kobietami,

taki tómaczenia si utrzymywa sposób. Dwór zarazi nim
ludzi wyszego znaczenia, ci zarazili szkoy, ze szkó posza

zaraza na cay naród. Pisarze w tak skaonej mowie wyda-

wali swe dziea, ksia prawili ni z kazalnic; kadziono
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takie napisy na grobach i przysionkach. Pod Sasami nie

mogo by lej^iej , tylko acina musiaa ustpi miejsca fran-

cuzczyznie. Obaj elektorowie, August II. i III., nie umieli

ani po polsku, ani po acinie. Jzyk francuzki i niemiecki

byy jedyne, któremi Polak podówczas móg si rozmówi
ze swoimi królami. Niemczyzna wszake nie uchodzia za

modn na dworze. Polacy nadto, za spraw swych poprze-

dnich królów, byli wprawieni od dawna do mowy francu-

skiej albo woskiej. Mowa wic polska skadaa si odtd
z wyrazów francuzkich i woskich. Brano to nawet za do-

wód znajomoci wielu jzyków, i rozmowa bya tem uczesz
i doskonalsz, im wicej cudzych wyrazów do polszczyzny

mieszano.

Tak wielki upadek mowy ojczystej i zupena obojtno,
któr mieli wzgldem niej ludzie dostojestwa, bya w samej

rzeczy dobra krajowego zabójstwem. Naród wolny, jako

susznie uwaa Kotaj, nie móg utrzyma si w dawnym
stanie swego znaczenia i powagi, tylko przez doskonae
wzajem rozumienie siebie; a tymczasem mowa ojczysta, to

najdzielniejsze narzdzie ku tak wanemu celowi, jako wy-
gnana ze dworów, z trybunaów, ze wszelkich narodowych
urzdów, jako zaniedbana w szkoach, nie penia swego
przeznaczenia. Miljony, mówice po polsku, nie mogy na-

by naleytego owiecenia w szkoach krajowych; nie mogy
si tómaczy w swych potrzebach przed wasnym królem

i u jego ministrów ; nie mogy rozumie wyroków sdowych,
bo w szkoach dawano nauki po acinie, bo król i jego mi-

nistrowie nie rozumieli po polsku, bo sdy odpowiaday po
acinie stronom. Nie dosy na tem, krocie obywateli uczyo
si w szkoach aciny, lecz wyszedszy na wiat, jeli nie

obrali zawodu i^rawników lub duchownych, wyszli na pomie-
wisko z ca t swoj acisk edukacj, któr ludzie dworscy
i uczeni, hodujc francuzczyznie

,
ju podówczas gardzili

i kadli obok z polszczyzn , a reszta mieszkaców mao co,

albo wcale nic nie rozumiaa. Tak obywatele jednej ojczy-

zny, których owiecenie i zgoda powinna bya sprawi szcz-

cie powszechne , nie rozumieli si midzy sob. Gardzi
magnat niemówicym po francuzku Polakiem ; oszukiwa
i kóci magnatów przebiegy w zej acinie jurysta; by
ofiar pomiewiska i oszukiwania ten, który ani po francuzku
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nie u.tiia, ani jurystowskiej aciny nie zna. W ogólnoci

literatura powszechna europejska owej epoki ulegaa wpy-
wowi francuzkiemn, ukadaa si na sposób dworu Ludwika XIV,

a wpyw ten nigdzie moe nie by wikszym, jak w Polsce.

Co tylko stao u wierzchoka narodowego: król, królowa,

dworzanie, magnaci, czytali i mówili po francuzku; uwiel-

biano z zapaem literatur francuzk. W poowie wieku XVII.

ju by teatr w Warszawie, a na nim grano Cyda. Wkrótce

wszystko, co stanowio naród, miao sobie za zaszczyt wyna-

rodowi si ze szcztem. Kto nie umia po francuzku, be-

kota najbezecniejsz, kuchenn acin.

Za skaeniem ojczystej mowy przyszo zabicie myli.

Jezuici, ju od dawna przeraeni kierunkiem rozumujcego

protestantyzmu, chcieli umorzy wszelki postp do rozpraw.

Kozumowanie przeraao ich równie jak natchnienie. Przed-

siwzili wic uj filozofj w karby scholastyczne. Tak
cinita literatura pocza ndznie. Po zabiciu myli, po-

wiada charakterystycznie Mickiewicz, rozdymano tylko czcze

formy. Nacigajc okresy, starano si ukry próno sensu.

Ztd ten styl napuszony, te dziwolgi tytuów i wyrae.
Brak istotnego namaszczenia i szczeroci wkrótce da si wi-

dzie i w polityce. To tómaczy, zkd si wzi ów tryij

wyraenia si dwuznaczny, owo krasomówstwo dwulicowe.

Ludzie rozumni, utalentowani nawet, jak król Kazimierz

i król Jan Sobieski, którzy w innych razach mówili i pisali

bardzo jasno, kiedy im przychodzio zagaja sejmy, ulegali

modzie swojej epoki, prawili oracje. Przez cay wic cig
tego perjodu napróno szukaby kto znakomitszych i zajmu-

jcych podów pióra w dzieach wikszych. Znajdujemy je

tylko w pamitnikach i listach poufaych. Jedyne te to dzi-

siaj róda do dziejów polskich. To co 1)yo w ijublicznych

archiwach, uleciao z dymem wojennej poogi, a reszta za-

grabiona przez wrogów i w najwikszej czci uwiziona do

Petersburga.

Zdaje si, e z wypdzeniem mowy polskiej z ust pol-

skich, wymykao si take z piersi serce polskie. Wszdzie
pozorem chciano zastpi brak wewntrznej wartoci. Pod
wsem student, na swój sposób, jako wyraa si Lelewel.

z infimy, gdzie si by gramatyki na pami nauczy, szed

do retoryki, gdzie go tylko w napuszonych frazesach uczono,
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a w filozofji w zrcznem udawaniu faszu za prawd wydosko-

nalono. Kady wprzód wiedzia, e by szlaclicicem , anieli,

e mia ojczyzn. Hipokryzja i nadtno zajy miejsce

szczeroci i prostoty. To sprawio, e nikt nie móg wierzy

nikomu, e nie mia da nawet, aby mu wierzono.

A tymczasem klski po klskach waliy si na Rzeczpospo-

lit. I nie bez racji niektórzy historycy dzisiejsi w tem ze-

psuciu narodu upatruj gówn przyczyn jego upadku.

Szwedy, Kozaki, Brandeburg, Rakuzy i Moskwa, tutaj gó-
wnie czerpay ywioy ku swawoli i zuchwalstwu dotd nie-

sychanemu. Zwyciztwa nawet Sobieskiego, jako wicej

byszczce, anieli krajowi poyteczne, moe susznie s
uwaane za wjDywajce równie na to zejisucie czystoci na-

rodowej.

Znowu najwierniejsze odbicie stanu politycznego kraju

w sferze jego literatury. Rzeczpospolita w nieadzie, lub

w letargu, i w rozstrojeniu albo pi literatura. Przebudzi

si czasem pami dawnej potgi , zatskni serce synów do

wielkoci i chway ojców, rzuci si umys do reform, szuka-

jc wyomu wyjcia z tego stanu rozpaczliwego ; ale modzie
wychowana u Jezuitów nic rozbiera , ani ocenia nie moe.
Ogó polskiej ówczesnej modziey, mówi Goszczyski, prze-

szedszy przez takie rce , zbutwiawszy w takich szkoach,

jak ksiga skazana przez czas dugi na nied wilgotnego

skadu, wychodzi na wiat jak ta ksiga, której mdroci
ducha wydar; wychodzi, nie majc innej zalety nad lata

w szkoach spdzone i dopenia plemienia nieuków. Nie

dziw , e w takim narodzie Jezuici do samowadnej przyszli

potgi. Potga ta bya martwej natury , ciaa te tem
bardziej, trupieszaa. Zniszczya nawet ona w duszach myl
opozycji, któraby jakkolwiek poruszaa ycie. Rozlaa upie-

nie, ciemnot w penem tych wyrazów znaczeniu. Cay na-

ród bez wspomnienia przeszoci, bez planu na przyszo,
bez uznania si w sobie, bez zwrotu na zewntrz, w pra-

wdziwym by letargu. eby otworzy wstp duchowi wieku,

eby wyrwa umys z upienia i nada mu now^y kierunek,

trzel)a byo rewolucji lub reformy. Pierwszej nie byo jeszcze

najmniejszego pojcia w narodzie; na czele drugiej stan
pijar Konarski.

Upadek Jezuitów przyspieszy przewag nowych wyobrae.
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Ale czy w duchu narodowym? Nie! I ze rodkami reformy

Konarskiego nie mogo by inaczej. Naród j^otrzebowa zu-

penego przerodzenia si , wyniszczenia zego z korzeniem.

Konarski wchodzi z niem tylko w ukady. Powstajc na ze-

wntrzne reformy, zostawia ze wewntrzne. Krótko mó-
wic, Konarski nie wiedzia jeszcze, e chcc pozby si

zego, nie prosi je, aby ustpio, albo zem by przestao,

ale je pdzi naley. Konarski nie wiedzia, e zakadajc
szko dostpn tylko samym synom bogaczy, zaprowadza
arystokracj bogactw i mienia wedug wyobrae zachodu,

kiedy dotd szlachta polska w poród siebie przynajmniej

uywaa równoci. Pod wpywem takiej reformy nic innego

narodzi si nie mogo, nad nowe naladownictwo. To m-
owie owego czasu, mówi Mochnacki, s to wielcy reforma-

torowie, wielcy nauczyciele, zaszczepcy nieznanych poj,
dobrzy Polacy, gorliwi ludzie, ale kady take to przyzna,

e mowie ci rzecz cale now wprowadzili do kraju. Jako

ogrodnicy w pie spróchniaego, starego drzewa z bujnej,

gdzieindziej posadzonej krzewiny latorol wszczepiaj, tak

samo oni stosujc ku naglcej potrzebie czasu, obywatelskie^

poczciwe chci i starania swoje, z obcej ziemi, z pod obcego

nieba rozszerzali w Polsce wyobraenia i pojcia na ksztat

postronnej monety, nieznanym stpieni cechowanej. Ta mo-

neta szybkim krya obiegiem. Z obcym rozumem, z obcemi

wyobraeniami wciskay si obce uczucia i zwyczaje. Nic

prawie dawnego nie ostao si. Zmieniono stroje i szaty.

Wszystko byo postronne: ksztat, postawa, uoenie. Ten
cay gmach owiecenia nie wspiera si przeszymi wieki i nie

by umocowany na historycznej posadzie. Literatura wyra-

aa ducha, który nie by duchem narodu. Zamykaa myl
na janie wycignion, która myl przeszoci nie bya.

Odbijaa si czyja posta, ale omylna, ale nie nasza. Polak

mylcy przyszed do uznania samego siebie, ale nie w swo-

jem jestestwie. Naród nie mia wycignionych na widok

swoich wyobrae. Krótko mówic : przyszlimy w tyra

wzgldzie do cudzej refleksji; do refleksji francnzkiego na-

rodu, który take podówczas nie mia wasnej literatury

oryginalnej, ale naladowan, nieumiejtnie naladowan,
w nieumiejtnej ksztacon szkole, oderwan od historycznej

przeszoci za wpywem niezliczonych przesdów i przywidze.
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Cudzy dar z trzeciej przyjlimy rki. A strach pomyle,
coby dalej si stao, gdyby m na wieki narodowi pami-
tny, Kazimierz Puaski, nie da by hasa i przykadu innego.

Konfederacja Barska, zrywajc pta przeszoci , rozpoczynaa

epok dwigania si ducha narodowego; wyamujc si
z pod starych uprzedze i przesdów, kada tam wszelkim

niemym zabiegom. Co tylko byo szlachetniejszego w naro-

dzie, czyo si w obozie Konfederatów. czy si tym
sposobem nowy zastp, który wszelkie odrzuca rachuby i na

adne nie zwaa zawady, który nie mia jeszcze wyranej
przyszoci, lecz stanowczo zrywa z przeszoci, i gdy tam-

ten po dawTiemu pali kadzida wrogom, magnatom i niedo-

nemu królowi, on z pola bojów odzywa si pieni nie-

podlegoci i zapau, nadziei i powicenia. Jedyna ta pod-

ówczas literatura narodowa, yje dotd w podaniach, albo

w rkopismach prywatnych. Konfederaci drukowa jej czasu

nie mieli. Kady zreszt konfederat umia j na pami,
a dzieciom swoim przekazywa w pacierzu. Do zabytków tego

rodzaju nale proroctwa Wernyhory i ksidza Marka. Nie

masz nigdzie podobno autentycznego tekstu pierwszych, ale

wszystkie odpisy zgadzaj si co do treci i gównej myli.
Ksidz Marek synie chwa poety i kaznodziei. Patrjota,

jakich mao, w rzeczach, obchodzcych spraw kocioa,
gorliwy a do fanatyzmu, wiary najwzniolejszej i najczystszej;

w cigu wszystkich prac i wypraw, gotowy zawsze do ponie-

sienia korony mczeskiej, pojawia si nam jak drugi Piotr

Eremita, z tarcz na plecach i kosturem w rku, zagrzewa-

jcy do tej nowej krucjaty przeciw schyzmatyckiej Moskwie.

I poezje jego i kazania tchn duchem proroczym, i w je-

dnych i w drugich Polska stoi przed nim jako ofiara grze-

chu szlacheckiego; ma skoczy, zoy zwoki swoje, lecz

zmartwychwstanie

:

Dotd jest Polska, bero niekwitnce,

Dotd nie bdzie wstpnie dziaajce;

Ale jak tylko na wstpnem zostanie.

Drgn strachem Niemcy, Moskwa i Poganie.

Pierwsi dwaj swojej krnbrnoci przypac,
A drudzy prawo wraz z pastwem utrac.

Koció na skale stanie si wspaniay
Dwu-gówny, kolor zamieni w swój biay.
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Natenczas pielgrzym wielkie swoje luby
Zoy przy grobie — Bogu trybut luby.

Niewolnik wolny bdzie bez okupu,
Strzelec pozbdzie ;ikoineg'o upu,
Róa natury chlod w ciepo zamieni;

Kogut z cliytroci jak w si wyleni,

Tak nasze runo znowu w swoje wieki
,

Wieszcz opowiada, czas ju niedaleki.

Ale Ty, Polsko, po czasu niewiele,

W smutnym si musisz wprzód pogrze popielo.

Cliytrzy s.jsiedzl Twoi Ciebie zdradz,
I z wielkim Ciebie mocarzem powadz,
I strasznych wojen, bdzie tortur wiele.

Miecz krwi niewinnej obficie wyleje!

Wielu niewinnie marnie zginie braci.

Wstyd powicony Bogu panna straci;

Kaptan z ofiar ptzy otarzu lee;
W to licho mnicha z zakonnikiem sprze.
Cna góra, zotem otoczona koem.
Niech ufa w Bogu, nizko bije czoem.
Bowiem najblisz bdzie strasznej burzy:

Dym j zarówno z innemi oknizy.

Kocioy z ozdób odarte zostan,
Dnie zgoa wszystkie pla( zliwe si stan.

Lecz si Najwyszy tej krzywdy uali.
Na nich si samych to nieszczcie zwali.

Wic czy twojemu wieczne dziki Bogu,

Bo On im przytrze wyrosego rogu,

A ty jak Feniks z popioów powstaniesz,

Caej Europy ozdob si staniesz!...

Dabitur vo.r. , fiigiet nox , veniet luz!...

Czem literatura Konfederatów Barskich na zierai ojczystej,

tem literatura Leg^jonów bya w czasach tuactwa narodowego

po zupenym rozbiorze kraju. Zwtpienie opanowao wszyst-

kie umysy. Najgorsi, z królem, lub na swoj rk jechali do

Petersburga, Wiednia, lub Berlina. Ci, co zostali w domu,

poczli oswaja si z niewol, udzc si czasem nadziej, e
si utrzymuj przy resztkach narodowoci. Najlepsi poszli

za granic, czeka tam hasa do nowego powicenia si za

ojczyzn, a tymczasem krwi i komi polskiemi w bojach

nie za Polsk budzi wspóczucie obcych narodów. Tym
sposobem legjony pizeduay ycie Polski, pene przytem

ufnoci, e si to kiedy na naród przeleje. To te sawna
ich pie:

Jeszcze I'olska nie zgina, póki my yjemy!
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otwiera si§ sowem takiej nadziei, jaka nie dozwoli adnemu
narodowi zgin, dopóki tylko oywia go bdzie. Jak kon-

tederacja wszake, tak i literatura legjonów, tworzca si

przy huku armat, wród bojów i marszów cigych, nie mo-

ga by obfit. Kilka pieni wojennych, kilka pamitników

wojskowych, otó wszystko, co j skadao. W kraju adnej

prawie literatury nie byo, chyba e od czasu do czasu jaki

gortszy patrjota rzuci kilka bolesnych westchnie na pa-

pier, ostronie z rki do rki w odpisie udzielanych; lub e
nowy jaki odstpca zakrwawi serce polskie nowym hymnem
na cze wrogów. Dopiero pod zwycizkiemi orami Napo-

leona wraz z legjonami wi^aca literatura na ziemi ojczyst.

Ale samo ówczesne pooenie Polski wzgldem Francji i jej

bohatera, wpdzao jeszcze pisarzy polskich na starodawny

tor naladownictwa. Jako nie tylko Komian i Wyk,
ukadajcy si gwatem na wzór Lebruna i Russa, ale nawet

wojskowi poeci: Godebski, Rekewski, Górecki i reszta,

z wyjtkiem jednego Brodziskiego , nie mog si otrzsn
z petów szkolarstwa francuzkiego. Bya jednak ju znaczna

midzy tymi a tamtymi rónica, zwaszcza pod wzgldem
prawdziwoci i prostoty wyrazów. Porzucaj ju oni pery-

fraz; nazywaj rzeczy prawdziwemi imionami: karabin nie

nazywaj ju u nich ognionosnem elazem, ani kapan
pukowy Lewita. By to ju zarodek poezji popularnej.

onierze piewali ich wiersze, oficerowie je czytali i lud je

lubi.

Caa ta wszake literatura konfederatów i legjonistów

przeleciaa niepostrzeenie po nad pimiennictwem krajowem.

Literaci z profesji nie zwracali na ni uwagi. Autorów jej

nie raczyli nawet zalicza w poczet pisarzy i poetów. Prze-

raajcy stan! woa Goszczyski, w caym tym ogromie

tylko Krakowiacy i Górale Bogusawskiego. I znowu
trzydzieci lat zboczenia. Trzydzieci lat midzy pierwszem

a drugiem pojawieniem si polskiej narodowej myli,
midzy oper Bogusawskiego a Wiesawem Brodziskiego.

Wprawdzie Krasicki w Podstolim i Dowiadczyskim rzuca

myl do narodowych, historycznych powieci. Zabocki
w niektórych komedjach marzy o narodowych charakterach;

Knianin w Puawskich przedstawieniach mie nie tylko sa-

mych królów na. scen wyprowadza. Karpiski w swych
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Palmirach i Korydonach przedstawia wyranie mieszkaców
wiosek polskich — szlacht drobn i zaciankow. Woro-

nicz, oywiony wzniosem, biblijnem natchnieniem i pomimo
ustawicznych zbocze do greckiego Olimpu, niemajcy w caej

mowie ówczesnej Europy podobnego sobie jDoety; Woronicz,

godny wyobraziciel narodu we wszystkich jego kolejach, za-

wizuje duchownie now er, a przez duch i jzyk pism

swoich, wydajc si mem wielkiego powoania, jest ju
niejako pitnem, z którego rozum przenikliwy, atwo poznaje

budzce si ycie w umysach Polaków. Hymny Woronicza,

powiada .Mochnacki , to westchnienie nasze dla Stworzyciela

nieba i ziemi — to modlitwa Polski przed burz! On wyli-

cza dobrodziejstwa Opatrznoci dla narodu polskiego wy-

wiadczone. Kolej przechodzi dzieje nasze od pocztku do

koca; jedn, ale gbok myl rozerwanego przymierza

z miym jego ludem, wszystkie swoje farbujc utwory — on

ustawnie mow swoj podwodzi ku temu sowem, u Jere-

miasza zapisanem: ((Klaskali w donie przechodzcy drog
i trzsali gow, mówic: Bram waszych posta okopcona;

i to to jest miasto, niegdy od tylu tysicy owieconych

i uytecznych mieszkaców osiade?)) To najstarszy poeta

w kociele pamici narodowej! Wzi by na to, zdaje si,

powicenie , iby przy otarzu przeszych czasów sub spra-

wowa i czuwa, eby pomie gorejcy na nim nigdy nie

wygas. Dobrze peni powinno swoj. Dla niego prze-

szo nie bya ani skorup garncarsk, ani dymem gryz-

cym w oczy. Wtenczas, kiedy inni szukajc chluby z po-

stronnego dowcipu, odstrychnli si od prawdziwej prostoty

i piknoci — on sam jeden rozmyla o narodowym pienio-

ksigu, a wzniósszy ducha wysoko, na sam wierzchoek

Libanu, Dawidow przestraja arf, pisa Sybill i Lechjad.

A obok niego, w równej mierze, sta drugi starzec, m
wyniosy XVIII, wieku, wieszcz z urodzenia i z powoania,

ze wszystkiego, co bd kiedykolwiek mówi, pisa i czyni.

To Juljan Ursyn Niemcewicz. Ten w grobowce sawnych
ziomków swoich wszczepia gazki cyprysowe, i adnego nie

byo pogrzebowego obchodu, któregoby ten m wielki nie

powici swoj wymow. Reprezentant powszechnego wszyst-

kich alu, acz przy caej konwencjonalnej deklamacji i tru-

badurskim dum swoich duchu, napomyka, e Polacy mog
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mie polskie piewy historyczne. Równie i w prozie w ogól-

noci: Albertrandy, Waga, Bohomolec, Naruszewicz, a potem

Bandtkie, Niemcewicz i Lelewel na polu dziejów narodo-

wych; Staszyc, Czacki, Surowiecki, a nadewszystko Potocki

i Kotaj
,
pod wzgldem politycznym ; Kopczyski i Linde,

a nastpnie Feliski i Królikowski, w uprawie jzyka; Zau-
ski i Juszyski, a nareszcie Bentkowski, w poszukiwaniach

historji literatury — oddaj znakomite narodowi posugi.

Ale po nad tem wszystkiem góruje zawsze naladownictwo

i Polacy w gadkich, sentymentalnych wierszach i w cedzo-

nych przez zby frazesach i komplementach wkrótce samych

przechodz Francuzów. Feliski Barbar Radziwiówn
wprowadza w kontuszu polskim spazmujcych kochanków

Rassyna. Wyk sam nic nie wie, co robi z pen drama-

tycznoci przygod Gliskiego, aby tak obcit i przekr-

con umieci w potrójnych ramkach obok swoich francu-

skich wzorów. Kropiski faszuje historyczne zdarzenia, na-

wet na niekorzy narodu , dla dogodzenia wyrwanemu
z Laharyna pojciu teatralnego efektu. Osiski z nauczyciel-

skiego trójnoga oburza cay pikny wiat warszawski. Ko-

mian ziemiastwem gotuje si okaza Polakom, o ile do

niezrównanego Delila zbliy si mona. Marcinkowski pisze

poema: Rzeki polskie, z niemniejsz troskliwoci o przepisy

konwencjonalne, jak inni jego bracia w Apollinie; Mora-

AYski buja odami , lub dowcipnemi bajeczkami po salonach

szermuje.

A wszake odda naley sprawiedliwo, pomimo tych

usterek powszechnych, pojawiay si od czasu do czasu

uczucia wzniose, jzyk czysty, silny i narodowy. Krasicki,

pisarz przedewszystkiem lekki, dowcipny, satyryczny, a prze-

cie jak naiwnie do dzisiaj porusza serce nasze
,
gdy woa

:

wita miJosci kochanej ojczyzny,

Czuj ci tylko umysy poczciwe ;

Ula ciebie zjade smakuj trucizny.

Dla ciebie pta, wizy nie zelywe !

Ksztacisz kalectwo przez chwalebne blizny,

Gniedzisi w umyle roskosze prawdziwe;

Byle ci tylko mona w sprawach wspiera,
Nie al y w ndzy, nie al i umiera.

ZiENKOWicz, Literatura. I. 9
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A za, do jakiego gbokiego poslrzeenia si wyzywa
umys modzieczy, t, tak w sobie krótk l^ajeczk:

Czemu paczesz? — staremu mówi czyyk mody,
Masz teraz lepsze w klatce, ni w polu wygody.

Ty w niej zrodzon — rzek stary — przeto ci wj bacz;

Jam by wolny, dzi w klatce — i dla tego plcz.

Proza W ogóhioci nie moga od rymotwórstwa si róni,
kiedy poczynajc od Konarskiego, wszyscy za nim, jak Pi-

ramowicz, Golaski, Dmochowski i Potocki Stanisaw, a do

Osiskiego bez przerwy, nie mogli si otrzsn z najniedo-

niejszego naladownictwa. Dziennikarstwo krajowe, prze-

chodzce z rki do rki, zrywao si od czasu do czasu do

wprowadzenia na narodowe stanowisko przynajmniej tak

zwanej piknej literatury; ale co si tyczy polityki

i wyobrae spoecznycli , te od losu redaktorów Polaka

konstytucyjnego i Dekady polskiej znikay z pola na dugo.

Wszake od jakiego czasu, o brzasku nowej myli, miewa
naród, wedug wyraenia si Mochnackiego, jak Cezar sny

swe pi'orocze; poczy si niepokoi przeczucia starowierców

i mary nowatorstwa coraz przykrzejsze roliiy w nich wi^a-

enie. Z ca si tragicznego gniewu zagrzmia Osiski

przeciw Bajronowi. Inni ju nieco dawniej zebrali si i ude-

rzyli to w pisowni Feliskiego, to w tym podobne nowo-

ci. A oto i wystpi czowiek gonego w cisych umie-

jtnociach znaczenia, Jan Sniadecki. Rozleg si do koa
okrzyk : Romantyczno! Ukazay si dwie strony.

Powsta wrzask i zamieszanie boju. Wzmaga si zacito —
towarzyszy jej zalepienie, które czsto zasania oczom wal-

czcych przedmiot ich walki. Sam widok zuchwalców, tar-

gajcych si na wielkie, nietknite dotd imiona, podnosi

potg jednych, odbiera drugim moraln si. Klasycy sa-

bn, klasycyzm upada. A z pobojowiska powstaje Mickiewicz,

zapowiada tryumf i rozpoczyna stanowczo now epok
literatury w Polsce pod imieniem romantycznoci —
o czem mówi bd na przyszem zgromadzeniu.
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wgldajc si na przeszem zgromadzeniu pobienie,

w przelocie, e tak wyrazi mona, zawsze na pierwotne

i nastpne ich czasy, po koniec mniej wicej, panowania

Stanisawa Augusta, powiedziaem, a powiedziaem nie z sie-

bie, ale z vox pop^ili, vox Dei, e acina najprzód, a francuz-

czyzna potem, zaszkodzia czystoci naszego pierwotnego

sowa: naszej mowie sawiaskiej , naszemu w niej leciickie-

mu, polskiemu narzeczu. Tak jest, acina najprzód, francuz-

czyzna potem, zaszkodzia naszej mowie, naszemu jzykowi;

ale nie sercu, ale nie naszej myli, ale nie duchowi, ale nie

przeznaczeniu i posannictwu naszemu. acina zepsua nam
jzyk troch, francuzczyzna skrzywia obyczaje troch; ale

serce, ale myl, ale duch, ale pojcie naszych przeznacze

i obowizków, pozostay nietknite. Sn to nawet byo za-

pisane w wyrokach, niezawisych od mdroci i ukadów
ludzkich, e niekoniecznie od Greków i od Wschodu tylko,

nam Polakom rozumu uczy si naleao. Sn, jako w swej

rozprawie o poezji romantycznej przyznaje sam Mickiewicz,

zapisanem byo w ksidze: niezawisych od mdroci ludzkiej

wyroków, i na ruinach pastwa rzymskiego usadowione

hordy pónocne i z ludem miejscowym zmieszane, miay
kiedy obudzi upion dugi czas iinaginacj i zdoby si

na wcale nowy rodzaj przyszoci.)) Od acinników, to pe-

wnie, nauczylimy si onych instytucji, które naród nasz

przez tak dugie wieki w wietnoci i zaszczycie, innym sa-

wiaskim narodowociom, utrzymyway. Od acinników to

2*
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pewnie, albo raczej od Rzymu aciskiego, nauczylimy sig

tej mioci; acz co prawda, take przez obcj-ch i z daleka

mu przyniesionej, która nieszczliwych lub upoledzonych,

jak to byo w Grecji, nie ze skay strca, ale si nad nimi

litowa, ale si z nimi miosiernie obchodzi, ale si nimi

opiekowa, nakazywaa. I od zachodu to take nauczylimy

si pewnie tej jednej poytecznej siewby, z której jeszcze

wprawdzie nie zbieramy owoców, ale które jednak prdzej

czy póniej zbiera pewnie bdziemy; albowiem prawd jest

to, co w chwili mierci jeden z najwitszych mczenni-

ków naszych, padajc pod strzaami zbójców, zawoa: cBóg

nie sieje nic napróno!"
Cikie zaprawd i bolesne jest wyczekiwanie nasze. T-

skne, niespokojne i w nadziei zachwiane, jako si po tsknem,

niespokojnem i w nadziei zachwianem yciu, wjTaa jedna

z naszych wieszczek i westalek witego, narodowego ognia,

w Gosie Paskim z wizienia, który jako mao znany

i dotd niedrukowany, w caoci tu przywodz:

Tsknota, niespokojna, w nadziei zaciiwiana

,

Z celi mojej wiziennej woam ja do Pana:

Panie! jeeli zeckcesz, d.ij cisze wizienie!

Daj mi od ukochanych moich zapomnienie!

Daj potwarz ua me imi, w me sowa uiewi.tr,

Daj jak modo bez szczs'cia , bez czci lata stare;

Daj, Panie! speni kadej boleci trucizn!

Tylko wró mi ojczyzn! Panie! wró ojczyzn.

A duch Paski rzek: Jak?

A jam znów woaa:
Tak jak bya niegdy Polska moja caa!
Polska pradziadów naszych, Chrobrych Polska dawna.
Silna, straszliwa wrogom, u ssiadów sawna;
W wolnoci wszystkie inne przodkujca pastwa.
Miecz na kaiki pohaców, tarcza chrzeciastwa

!

O! niech taka powstanie, niechaj ze swej stopy

Otrzuie na wpó zgnile bota Europy
;

Niech te, któremi dzisiaj karmiona jedynie,

Wzgard, nienawi, podo w jednej zbierze linie,

I stop niech nadepcze znowu dzicz tatarsk ,

A lin niechaj splunie ua koron carsk!
I chc, niech kade serce w kadem polskiem onie,
Jak przed wieki, odwag i szczciem rozplouie;

Niechaj prysn kajdany z Sybiru ostoi.

Niechaj tu wróc zaraz wszyscy bracia moi,
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I sily, i swobody, i wolnoci wszdzie...

A bdzie wito Twoja i cze Tobie bdzie !

Ja takiej chc ojczyzny, takiej Polski! Panie!

Ale Duch Paski milcza na moje woanie.

A wic znowu wolaam: Ojcze! który w niebie!

Tej ojczyzny, tej Polski! nie chc ja dla siebie;

Dla mnie w ciemnoci mojej, niecli bdzie przeklestwo!
Mam cierpliwo na pieko! nie mam na mczestwo
Miljonowego ludu, mych wspóziomków, braci!

Panie! spojrzyj na nich: ci, niegdy bogaci

Przed ludmi i przed sob;}, a od tej godziny

Stali si jako wiata tego omieciny!

Pragn, akn, i nadzy, i policzkowani,

1 w tulactwie, i w trwogach, i w pracy znkani!
Robi swemi rkami, by obcy uywa;
Plcz Izami gorzkiemi , aby wróg wymiewa :

Cierpi rozdartem sercem, by inni tem mielej,

Za oson ich piersi w bezprawiach szaleli!

Modl si, adna modl nie dochodzi Boga,

Tylko szpieg j podsucha, albo ucho wroga;

Czekaj, kade jutro ich nadziejom kamie.
Bro chwytaj, bro kada w ich rku si amie;
Coraz cisze upadki, z coraz ciszym znojem,

I coraz grubsza ciemno nad królestwem Twojem

!

Czy nie syszysz, o Panie! jak midzy pogany

Grono woaj na lud Twój ukrzyowany:
"A gdzie wasz Bóg, Polacy! gdzie jest wiara wasza?

Gdzie ta, co zdejmie z krzya rk Eliasza?"

To wic, Panie! jeeli bracia si zachwiej.

Jeli zwtpi, z ostatni rozstan nadziej,

I zaczn swoich nieszcz jak haby si wstydzi.

I zaczn przeciw Tobie bluni, nienawidzi...

O, Panie! ja dla tego we zach dzisiaj stoj

I woam: Wró mi Polsk! wró ojczyzn moje!

A duch Paski rzek znowu:
W tej, któr wybraem

Ziemi dziedzictwa mego, zrodzi ci si daem,
Ziemi klsk i ucisków, bo to jest ta sama.

Co duchownie przederan zwie si Chalcedonia;

Wielki smtarz pielgrzymów, wielka smutna owa.

Za trzydzieci srebrników rola garncarzowa. .

.

Targ zdrajców, kupców, ksit, a cena krwi wielu,

Najsprawiedliwszych moich w nowym Izraelu !

T rol ju wiat przekl, bo nie moe zrodzi

adnego plonu, coby umia mu dogodzi.,.
Jie kwiatów dla roskoszy, ni dla mistrzów, sztuki.

Bez przemysu, bez handlu, bez dzie, bez nauki;

Bom wszystko co niej wypleni, z korzeniem wyrwaem,
Tak j czyst dla ziarna mej siewby mie chciaem.
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A ziarno mojej siewby, to nie ziarno wiata!

To nie wielko — najwiksz, moje tchnienie zmiata.

To nie nauka! Nauk dzisiejsze nasienie

W tej roli wyda tylko dum lub zwtpienie;

To nie s nawet owe arcy -twory cudne,

Pieszczoty wyobrani
,
pociechy uudne.

Nie! na tej krwawej roli mistrzostwo jest tylko

Grzechem obojtnoci, zapomnienia chwilk...
Nie! ziarnem mojej siewby nie s nawet owi

Synowie Chrobrych, zawsze miecz chwyci gotowi

Ja elaza nie sialem, wszystkie ju zabrali

Ci, którzy z niego wasze kajdany skowali.

Ja na tej ziemi smutnej, na tej witej ziemi,

Tylko mio zasiaem rkami mojemi.

I tylko mio w cnot wyrosn tu moe

,

A biada temu, który im porzuca zboe!
Choby krwi sw polewa, nie przyjmie go rola:

Tylko mio si zrodzi — taka moja wola!

Tylko cnota si zrodzi; na inne staranie:

Jak ja wiecznym, tak ona bezpodn zostanie.

O! nigdy jej nie oddam pod obc upraw.
Pod wymysy czowieka! Na bydlc straw
Nie oddam jej... Patrz tylko! patrz w któr chcesz stron
Temu ludzkiemu wiatu jakie niezmierzone

Zakreliem granice! Co ldu, co morza.

Co rzek, gór, dolin, co pusty, bezdroa!
Ogrom w stosunku do was. Tak ! A przecie

Na tyra caym ogromie, na tym ludzkim wiecie.

Dla mioci i cnoty, ju tylko ta jedna

Na dzielnic zostaa wasza Polska biedna.

Ja te z mojej wasnoci, ja z mojej prawicy,

O! nie dam sobie wydrze tej witej dzielnicy!

W innych krajach wojuj, myl, pisz, przd.
Lecz jeli Polsk strac, to gdzie kocha bd?
W innych krajach dostatek ksig, bisiorów, zota,

Ale dla innych krajów zkd si wemie cnota?...

O! ja Polski nie oddam! Musi mi jej niwa

Do spichlerza ludzkoci wyda swoje niwa.
Ju dzi zbieram powoli mczestwa cierpienia.

Spokojnie przecierpiane, i serc uderzenia

Kiedy nie z samolubstwa, z powicenia bij,

I wszystkie, co przed okiem wiatowem si kryj
Drobne, dobre uczynki, szczere, prawe chci!

Kada za miosierdzia przedemn si wici.
Kada zemsta od krzywdy braterskiej odjta.

Kada myl , co o szczciu bliniego pamita,
W zystko — o czem wy sami wiedzie nie moecie.
Wszystko ciche, spokojne, bez rozgosu w wiecie,
Wszystko czyste i wite, czy bole, czy prac,'

Wszystko zbieram, u siebie: niczego nie trac!

Chcesz wiedzie, jak te kiedy datki tak ubogie

Rozdziel wród ludzkoci na narody mnogie?
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Jak pokoleniom ludów ua uytek w duchu ,

Kiedy rozdam po chleba waszego okruchu? . ..

Chcesz wiedzie ';.... Czekaj jeszcze .... Nie dugo si czeka
,

Kiedy miar czekaaia, miara dni czowieka!
Trwanie czasu tak krótkie , zraa nie powinno ,

A jeli ciebie zraa, wybierz ziemi inn!
Wybran oddam tobie! ...

I umik gos Pana

,

A ja suchaam jeszcze, drca, pomieszana,

Niby spokojna w duchu, bez smutku, w pokorze,

I w kocu rzekam tylko.

winnej nie chc. Boe! »

Isie bez poytku zatem bya dla uas nasza czno z za-

chodem; a przynajmniej, jakiekolwiek mogoby by czyje

w tym wzgldzie zdanie, przyzna musi, e] ta czno
i nauka ta sprawiy, emy Polakami zostali. Ale jako nic

na wiecie nie jest przypadkowem, ani dowolnem; jako ka-

da pojedyncza istota ma jak przyczyn bytu swojego, tak

tem bardziej wszelkie spoeczestwo ludzkie. Nie moe ono

istnie bez przyczyny; musi owszem wpywa niezawile od

wiedzy lub niewiedzy swojej na ogólne dobro czowieczestwa.

Ten wjDyw, ten cel, ta racja bytu, jest powoaniem i posan-

nictwem narodów, a razem koniecznym warunkiem ich y-
wota. Narody nie umieraj, a dopiero kiedy nie mog,
albo nie umiej dopeni powoania i posannictwa swego.

A e konanie narodów trwa moe wieki, nieraz przeto wi-

dzimy w historji ogromne na pozór pastwa marniejce wi-

docznie , bezsilnie zuyte, cho jeszcze nic nie uroniy z ma-

terjalnych zasobów dawnej swej potgi i siy; a to ztd po-

chodzi, e si zapary powoania swego i ju nie maj przed

sob celu swego istnienia. Takiemi s w naszych czasach

Turcja i Austrja, podobne do wielkich grzybów, zdrowych na

oko, wewntrz spróchniaych, które nim si rozsypi, dugo
na miejscu butwie musz: chyba, e je kto nog kopnie

i wywróci: A rzecz dziwna, e te sowa ostatnie jakby

z ducha proroczego zapisane zostay wtenczas, kiedy obecne

pooenie Austrji i Turcji ani si nio politykom naszym.

Zaiste, byo to proroctwo w rodzaju Mochnackiego, kiedy

pisa o polityce Moskwy w kwestji wschodniej, któremu pod-

ówczas nikt z obcych nie wierzy, a które si jednak w lat

dwadziecia potem co do joty spenio.
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Wpatrujc si w dzieje i obyczaje nasze, dziwne uderzaj
zjawiska. Oto: u wszystkich innych narodów, gdzie instytucja

jaka zestarzeje si i zuyje, nowa powstaje na jej miejscu;

dugo osania si nazwiskiem i formami swej poprzedniczki —
przykady tego s. liczne w starych i nowych czasach. Tak
greckie rzeczypospolite przez dugi czas sodziy sobie ma-

cedosk i rzymsk niewol ulicznym po staremu krzykiem

i nazwiskami spezych instytucji, niemajcych ju znaczenia;

tak August i Tyberjusz udzili Rzym republikaskiemi for-

mami, szydzc z nich w dus?:y, i sam nawet Neron o rzeczy-

pospolitej rozprawia; tak Kromwel zachowa formy i tytu

arystokracji angielskiej , które po nim znowu wróci miay
do dawnego znaczenia; tak nakoniec i Napoleon, zostawszy

cesarzem, jeszcze przez niejaki czas bi pienidze z popier-

siem swojem, a z nai^isem republiki.

My za przeciwnie najprzód przyswajamy sobie obce dla

nas i czcze wyrazy oraz formy, a potem do nich jak na

przekór naturze, naginamy swojskie obyczaje i pojcia. Tak
przejlimy nazwy monarchów i królów, nie majc prawdzi-

wej królewskoci, a urojone dziedzictwo dóbr i tronu, gdy
jeszcze nie bj'o adnej wasnoci dziedzicznej. Tak przed

wzrostem Oligarchji, przed jej istnieniem nawet, zaczlimy
zwa niektórych urzdników komesami i baronami; tak pó-

niej oswoiwszy si z literatur acisk , wszystkomy u sie-

bie przezwali po rzymsku, przerabiajc wkrótce i instytucjo

nasze na krój rzymski ; tak nakoniec w przeszym wieku

mapowanie przedi^ewolucyjnej francuzczyzny, zepsuo u nas

obyczaje, i teraz jeszcze to szpetne naladownictwo broi

u nas nie mao, mcc wszelkie zdrowe pojcia o rodzinnych

dziejach i o przeszoci.

ebym w tern by, jak powinienem i jak chc by po-

jty, musz tu przywie sowa, które gdzieindziej, ale

z tego powodu wypowiedzie miaem sposobno.
Jest to ju prawd zaprzeczeniu nieulegajc, e kto dzi-

siaj chce zda spraw z pisarstwa jakiegokolwiek narodu, nie

moe go oglda ze stanowiska, jakie temu lub owemu pi-

sarzowi podobao si zaj, ale jakie zaj by winien. Ani

sdzi i ocenia pisarza po woli lub swawoli jego, ale we-

dug obowizku, jaki on w obec spoeczestwa, którego jest

czonkiem, przyj na siebie, obierajc zawód pisarski.
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Zmieniy si czasy i obyczaje. Dawniej mona byo ciwyci
za pióro dla dogodzenia byle widzimisi swemu

,
pisa dla

swej, albo czyjej zabawki; ale dzisiaj wszelki pisarz publi-

czny, a jest takim kady, który pisma swoje drukiem oga-
sza — podlega publicznemu swego spoeczestwa sdowi
i tak przed nim jest odpowiedzialny, jak wszelki inny czo-

nek jego, za wszelki swój czyn publiczny. Ju dzi owo
sawne Szymonowicza: "Sobie piewam, nie komu », adnemu
z drukujcych za wymówk nie suy. I nic nie ma nad to

prostszego.

Pisarz, jak wszelki inny czonek spoeczestwa, winien

nie poytek, nie szkod. Pisarzowi wic, jak wszelkiemu

innemu czonkowi spoeczestwa, nie w-olno by ani rozbój-

nikiem serca , ani rozumu spoeczeskiego , ani mienia jego

grabie, ani sprawy jego zabójc. Pisarza zatem, jak wszel-

kiego innego czonka swego , ma prawo sdzi spoeczestwo.

Kto takiemu nie chce uledz sdowi, ten nie ma prawa
druku. Kto dla swojej tylko pisze rozrywki, ten pism swo-

ich drukowa nie powinien. Raz z druku wysze i w wiat
puszczone dzieo, jako czyn spoeczestwa dotykajcy, spoe-

czeskiemu ulega musi sdowi. I nic znowu nad sd taki

nie ma sprawiedliwszego. Pojedynczy sdziowie myli albo

uwodzi si mog. Spoeczestwo jako zbiorowo, jest po-

czeniem wszystkich zda i przekona. Krytycy s tu jako

wykadacze prawa przed sdem. Strony tómacz si przed

nim z wszelk wolnoci, spoeczestwo wydaje wyrok.

Te kilka wyrazów o pisarskiej krytyce w ogólnoci, wy-

powiadaj od razu jasno i stanowczo myl moj pod wzgl-

dem zapatrywania si na ogó literatury polskiej. Nie tyle

rai idzie o przedstawienie, jak bya i jest ta literatura, ale

jak by powinna. Nie tylko o sprawozdanie, co kto pisa

i jak pisa nawet, ale czy to i tak pisa, by winien z obo-

wizku swego. Zamiar zda si za miay, stanowisko za pod-

niose i niewaciwe : tak wszake moe nie jest. Byby zamiar

takim, gdybym osobistym moim sdem chcia przesdza sd
spoeczestwa polskiego. Byoby stanowisko takiem, gdybym
do pojedynczego zdania chcia nagina narodowe zdanie.

Ale ja wychodzc z potrzeby narodowej, z jej stanowiska

wanie chc oglda literatur nasz, li tylko na tej skali:

potrzeby narodowej
;
jej uczuciem i pojciem samego spoe-
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czestwa polskiego, chc oznaczy karb zasugi pisarzy pol-

skich; a wic nie moje, ale narodowe przedstawi wyma-
galnoci oraz yczenia, i nie moje, ale narodowe wypowie-
dzie zdanie. I nie masz w tern adnej przesady, ani

adnego uprzedzenia. Trzeba tylko z gruntu jiozna myl
tak pojt.

A najprzód: co rozumie naley w literaturze przez jej

narodow potrzeb? Odpowiadam: Wybicie si narodu na

literack jego niepodlego, czyli rozbudzenie w nim wasnej

literackiej samodzielnoci. Jak i^rzyj do tego? Oto jest

zagadnienie, do rozwizania którego winny by skierowane

wszystkie usilnoci. A niechaj nikt nie pi'zywizuje do wy-

raenia tego znaczenia czczych form zewntrznych.

Zycie narodu ma wzniolejszy zakres. Jest to, jak po-

wiada autor prawd ywotnych, samodzielne wyrabianie si
narodowych myli przez cieranie si wszystkich jej form

i odcieni. Tym sposobem myl narodowa wyksztaca si na

odpowiedni istotnym potrzebom narodu i wszelkim wyma-
galnociom postpu. Do tego potrzeba otwartego pola, -na

któremby wszystkie ywioy myl swoj wypowiada i sobie

odpowiada mogy.
Otó pielgrzymstwo polskie z pooenia swego innymi

rodkami, anieli kraj, dy musi do wielkich celów tego

narodowego zadania.

Jedyna czstka narodu, gos wolniejszy wznosi mogca,
a od kraju odcita, ma wycznie sobie wskazane powoanie,

ksztacenia narodowej, duchowej potgi, za któr mateijalna

idzie. Wszystkie nasze dotd usiowania chybione, nic nie

zostawiy nam w dziedzictwie, prócz nauki i dowiadczenia.

T do przyszoci stosowa, jest naturalnym obowizkiem
pielgrzymstwa. Powinno za swoj czyni kady w niem,

kto sumiennie swoje opinje bez adnych osobistych widoków
przeprowadza i broni ich, nie oddajc si szkodliwemu zobo-

jtnieniu. Jakiekolwiek one s, mylne czy trafne, zawsze

sprawa powszechna zyskuje na ich rozwiniciu; bo zwyk
rzeczy kolej bdy upadn, a prawda zostanie. Dziki takim

rozprawom, dodaje tene autor, myl ojczysta ju nie stoi

nieruchoma, ale idzie, ale postpuje i nie objawia si ju
nam w stanie letargu i stagnacji, ale rzeczywistego ycia

i postpu. Dziki pracom tym, Polska zdobywa stanowczo
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zasady swojego bytu, do którego lepo nie bdzie ju dy,
obdne jak przedtem stawiajc kroki; jest ju w stanie

przyszo swoj gboko przeniyli i jako rzecz gotow,
majc przej w rzeczywisto, przed sob postawi. Jednem
sowem: odbywa duciowe przeksztacenie, odpowiednie dzi-

siejszym potrzebom, i na drodze rozumnej przeprowadza

wewntrz siebie przerodzenie, które j uczyni siln i po-

tn.
L)o tego li powoania wic, do tego posannictwa, stoso-

wa bd wszystkie narodowe literackie prace; i dla tego

chwil jeszcze uwag szanownego zgromadzenia zatrzyma
nad tym przedmiotem musz.

Przez dugie czasy ki-ytyka polska w bardzo zacienionych

miecia si szrankach. Dosy jest przywie do pamici
doktryny z czasów Jezuitów^ i akademji krakowskiej , oraz

póniejsze Potockiego, Osiskiego i Dmochowskiego, aby

sobie stworzy obraz najgodniejszy politowania. Bd pocho-

dzi z mylnego zaoenia : e kademu biorcemu krytyczne

pióro do rki, wolno sdzi i wyrokowa wedug jego oso-

bistej woli, fantazji i upodobania — i to nie o treci, nie

o duchu, nie o myli wewntrznej utworu, lecz o jego po-

woce, sukni, czyli zewntrznej, obojtnej formie. Pierwszy

Mochnacki jDodniós wprost przeciwne tamtym zasady, w to

usilno sw ca kadc: jakby zbada ducha i przenikn
do istoty polskiego narodu w ojczystej literaturze.

W ostatnich czasach powoanie pisarzy i stanowisko kry-

tyki lepiej wyjaniy si jeszcze.

Gdziekolwiek jest ycie narodu niepozoi'ne, nie skupione

we wadzach , lub pewnej czstce ludnoci , mówi jeden z pi-

sarzy, ju inaczej w przyszo wybiegajcych, ale robice
wszystkiemi sercami jej ogóu; gdzie przeto jest j'cie, co

si zowie publiczne, tam literatura, aby odpowiadaa potrze-

bom narodu, rozwijaa go wiernie swem zwierciadem, do-

penia sumiennie swojego jjowoania i dostpia zasczytu

narodowej literatury, musi y w sferze publicznej , czyli

nmsi by w najwaniejszej publicznej czci potrzebom na-

rodowym odpowiedniej. Ta cecha publicznoci, ten kierunek,

objawiaj si bardzo wyranie w spoecznej polskiej literatu-

rze. Dzisiejszym jak pisarzom, jak i czytelnikom, chodzi ju
nie o sam tylko sztuk, nie o wiat oderwany od ziemskiego
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ywota, nie o rozrywki czysto umysowe, ale o ycie rzeczy-

wiste, o zasad i pewno ycia tego. Tak artyci, jak czy-

telnicy, s, dzisiaj przedewszystkiem : Polakami. Ten stan

literatury wytyka drog polskiej krytyce i wywouje zarazem

konieczno jej kapastwa. Bo czy sposób, aby ta masa

czytajcych równie jak pojedynczy pisarze, jakkolwiek za-

prztnieni jedn wspóln myl, nie wybiegli czasem, bd
jedni, bd drudzy, z kolei narodowej, szli zawsze obok

siebie w zupenem rozumieniu si , w jednakowem widzeniu

ogólnego celu, a niekiedy z rówmie czystemi dla ogóu ch-
ciami, ze wszelkiem wyrzeczeniem si osobistych swych wi-

dze, wycznych uprzedze indywidualnych naogów. Nie-

kiedy massa moe by za niesforna, a jpisarz za dumny.
Innym razem masa poj^chnita za nadto zapaem ku nowoci,
pomknie si dalej, niby naleao, tak jak pisarz rozmio-
wany w starych cackach, wicej ni one warte, chciaby

czasem dla nich cay ogó z drogi zwróci. Czasem znowu
wyprzedzi zuchwale swój naród, gdy ten przeciwnie, w pon-
nem przywidzeniu jakiej zawady, stanie w miejscu i ruszy
nie chce. Moe nawet wystpi pojedynczy umys, z kró-

tkiem co do ogólnego celu widzeniem, ale z dostatecznym

zapasem zdolnoci, aby pochwyci mas w chwili jej roz-

targnienia i z bitej drogi sprowadzi j na swoj ciek.
Wszystko to moe by w yciu narodów, moe si take

przytrafi i w naszem obecnem pooeniu, a nastpnie mci
pojcia i niweczy usiowania

,
przedua bolesne przesilenie.

Potrzeba wic siy poredniej midzy pisarzami a czytelni-

kami, któraby zaradzaa niedogodnociom, jakie z ich niepo-

rozumie wynika mog. Tak sil krytyka jest wanie.
Krytyka nie jest wycznie ani wyrazem ogóu czytajcych,

ani stronnikiem pisarzy. Jej stanowisko cakiem bezstronne,

niepodlege, wysze niejako. Tem stanowiskiem jest duchowy
j)ierwiastek narodu, gówny pomys rozwijajcy jego ycie,

stosownie do rozmaitych pooe w czasiejji po rodku oko-

licznoci. Z tego stanowiska duch krytyki winien obejmowa
ca drog narodu, od jej poczcia si w przeszoci, a do

ostatnich w przyszo koczyn. Jej oko winno si rozpa-

trywa we wszystkich szczegóach spoecznego wieku i oko-

licznoci dziaajcych na naród. Jej gos nakoniec winien

prostowa pojcia tak czytelników jak pisarzy.
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Czytelnikom odkrywa istot pisarza
,
jego widoki i de-

nia; pisarzom przedstawia potrzeby narodu. Obie strony

utrzymywa we wzajemnej znajomoci, zblia ku sobie, ko-

jarzy gównym narodowym interesem, wskazywa najwa-

ciwsz drog do wspólnego celu tak jednym, jak drugim;

krótko mówic, krytyka winna by tem dla literatury, czem

jest sumienie dla czowieka.

Takiemu powoaniu, aby odpowiedziaa narodowa krytyka,

musi wszystko oglda i ocenia ze stanowiska narodowej

potrzeby. A wic wszelki czyn, wszelki pojaw na polu lite-

ratury narodowej , mierzy na skali pyncych ze dla narodu

korzyci. Wszystko, co nie przystaje do karbów tak zazna-

kowanej skali, odpada od uwagi tak pojtej krytyki, jak

odpadaj w przewiewaniu plewy od zboa, którego pojedyn-

cze znów ziarna dziel si i ukadaj na warstwy, wedug
wewntrznego ich wagomiaru. Jako za najwaciwsze, czyli

najodpowiedniejsze potrzebie narodowej pochwycenie myli,

jest jednym z najwaniejszych poytków utworu, tak znowu

ujcie jej w najstosowniejsz form, czyli obleczenie najwa-

ciwszym jej ksztatem jest miar umysowej potgi Twórcy.

To raz przyjte w odniesieniu do caoci literatury, daje

przecigajc si w nieskoczono drabin, spodem zanu-

rzon w zamcie, na szczerbach której od zenitu do nadyru

sadowi si wedug zasugi najpoledniejsze a do najpot-

niejszych pisarskich genjusze. Wszystko co na perwszy

od podnóa nie wdaro si stopie, przeznaczone na oboj-

tno. Wszystko, co ku szczytowi na wyszy postpio
szczebel, podniesieniem swem stosunkowem karbuje si na

skali pamici i wiecznego bogosawiestwa pokole.

To pojcie stopniowania, gdyby byo w myli pisarza

przed puszczeniem w wiat tworu jego, powszechno byaby
wyzwolon od niepotrzebnych napaci, a pisarz od zawodu,
nieraz drogo i mozolnie okupionego. Z zamiarem nawet
rozrywkowym bawienia publicznoci, nie ma si rzecz ina-

czej , chocia nagroda trudu i zachodu sprowadza si tym
razem do poklasku próniaka, wypacajcego si tym sposo-

bem pisarzowi jakoby za zabawk. Có dopiero , kiedy spo-

eczno, której Twórca jest czonkiem i dla której swój

twór przeznaczy, jest czynna i dziaajca, pena nadziei

i wiary, zapau i powicenia, czucia i wiedzy, woli i posta-
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nowienia. Taka spoeczno zaiste nie potrzebuje zabawek do

rozrywania si w nudach swoich, bo naj dolegliwszym dla nioj

nudem jest owo wanie przeciganie jej nieczynnoci; ale

da poytku, i kadego, kto si jej z swym utworem przed-

stawia, na tej skali odmierza. Dzisiejsze spoeczestwo pol-

skie jest bez wszelkiego zaprzeczenia w takiem zakreleniu

wymagalnoci, i to tak ogólnie, e wyjtki, jakieby si na-

sun mogy, stanyby ku przyznaniu prawida: nihil sine

exceptione. "Wszystko, na co patrzymy, co nas z blizka lub

z daleka, porednio lub bezporednio dotyczy, zbiega si ku

wiadectwu temu i nie tylko ze strony samej dzisiejszej spo-

ecznoci, ale i przedsibiorców, twory swoje pod rozwag
jej skadajcych. To wzajemne poczucie si jednej strony

i drugiej, jako niewtpliwe ju zarczenie zespolenie myli
w jednem ognisku i krenia jej przeze po caym nastroju

spoeczestwa, jako jest krenie krwi przez serce czowieka,

zabezpiecza gówne warunki narodowej ywotnoci; bo czem

jest krew w organizmie czowieka, tem jest myl w spoe-

czestwie. »

Obaczmy, jak to wane spostrzeenie rozwaa w porówna-

niu Mocbnacki:

((Zdaje si, mówi on, e natura w kadym czowieku

wznawia i niejako powtarza proces powszechnej fonmacji

wszystkich dzie swoich, przebiegajc przez stopnie i wschody

porednie , t sam drog od pocztku ku kocowi. Tryb

postpowania jednaki: to w przyrodzeniu, to w czowieku,

to w historji...

(( Czowiek rodzi si , nie wiedzc tego. Przez dugi czas

yje w niemowlctwie — zamknity, ograniczony jak monada,

z której nic ani na zewntrz wyj, ani wewntrz do niej prze-

nikn nie moe. Wszystkie wadze, zdolnoci, rozumienia,

idee, drzemi upione w zarodku. Ciche, bierne ycie, naj-

podobniejsze wegetacji...

((Patrzmy si na dzieci, nic nie wiedzce o sobie, kiedy

jeszcze adna podnieta zatajonej iskry w nich nie rozniecia

i adna refleksja nie wniosa: rozerwania, niepokoju do ich

niewinnego, bogiego jestestwa. Czy wtenczas nie s na

ksztat rolin, albo drzew, których obraz w wodzie si ma-

luje? Enigmatyczne, dziwne stworzenia! Przedmioty na

okoo siebie w zamieszaniu, w wtpliwem postrzegaj wietle.
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Kozliczne, coraz nowe wraenia plcz si, wikaj w ich

duszy. Boja, nadzieja, prdko, silnie ich zajm. Dla tego

chwiej si wród mienionych coraz ksztatów, postaci, obra-

zów. Uuda, omamienie, pusta wesoo, strach i smutek,

budz si, niecone lada fraszk i znowu wracaj w tej porze

ufnoci i szczcia... »

I to jest, coby nazwa mona: przedwitem, chwil ku

uznaniu siebie w swojem jestestwie. Bezwiedne spóistnienie

we wszech rzeczy i istnieniu. Harmonja wiatów Platona.

Zycie bezmylne i bezwadne. Bez wiedzy i bez sdu. Bez

pojcia i bez uczucia. Stan rolinny, cztek , kieek na

ycie.

«Gdy dzieci zaczynaj wasnej mocy dowiadcza, cignie

dalej Mochnacki, wtenczas przechodz drug kolej bytu, a tej

odpowiedni moglibymy znale w dziele zwierzt.

<(Tu jeszcze rzdz si naladowstwem , za przykadem
starych, czynic, co starsi czyni. Niedugo potem daj sabe

oznaki wyszego pojcia, nastpnie coraz jawniejsze, dobi-

tniejsze.

(I Wreszcie duch zaczyna si wyraa na ciele. Z dziecin-

nych lat wyrasta modzieniec, swawolny, bujny — po-

tem nieukrócony, burzliwy, namitny i tkliwy peen
uniesie.

»

To podug mnie pierwszy okres: rzeczywistego uznania

si czowieka w swojem jestestwie, przez poczucie si w sa-

mym sobie. Czas tworzyde i fantazji — wiary i uniesie —
smutku i melancholji — uczu i natchnie. Wysoka poezja

czowieka! Mrok w blasku pospnym i agodnem wietle

ksiyca. Sen zwierciadlany — prawdziwa romantyczno.
Rzeczywista epoka ycia serca, za któr wzdychajc, Boh-

dan Zaleski woa:

wie si, wie si! wieku mody!
nie na kwiatkach! nie mój zoty I

Ideale wiary, cnoty!

I mioci i swobody!

((Ale oto modzieniec mnieje — i myl si jego na ze-

wntrz wydziera z boleci, jako si dziecice zby z boleci
wyrzynaj . . . Có sprawuje t zmian? Oto obwarowana



32

dotd, nierozdzierzgniona, nierozszczepiona monada rozwiera

si zaczyna . . . Modzieniec jest osob,, jest jej szczegóem,

indywidualn istot. Ja ! ... Jest sob samym. Czowiekiem

wiedzcym siebie, myl swoj i wol swoj. Postrzega, gdzie

jest, po co? na co? i co go otacza? Pierwszy wszystkich

nauk i dowiadczenia pocztek. Teraz dopiero bada, rozu-

muje, dzieli, czy, mierzy, way, obserwuje, jest istot du-

majc, refleksyjn, rozumn.

»

To drugi oki'es: rzeczywistego uznania czowieka w od-

dzielnem jego jestestwie pojcia siebie w sobie. Czas widzenia

i wiata.

Wiek wewntrz obróconej renicy, widzenia okiem du-

cha. Praca na plon. Lato ywota. Rzeczywista epoka pracy

rozumu.

«Ta jest wielka jestestwa naszego tajemnica. Có go do

td zaszczyca po tylu wiekach obdnej kolei? Co w nim
najpikniejszego? Oto ch wyjcia t sam promienn
myl z ciasnego koa, z okresu jednostki, egoizmu, samo-

lubstwa, ch rozszerzenia si, rozprzestrzenienia mioci
pomienist, wszystko obejmujc od koca do koca, we
wszech spoecznem jestestwie, w nierozdzielnym natury

porzdku — w tej harmonji, tej cudotwornej tonice jej

caoci ...»

I to jest trzeci i ostatni okres ycia rzeczywistego czo-

wieka; uznania siebie w sobie przez ycie we wszechyciu.

Wiek postanowienia i woli. Owoce kwiatów. Plon lata.

Jesie ywota. Rzeczywista epoka czynu.

«Owo pocztek, nastpstwo, tre, szyk i koniec dziejów

rodu ludzkiego. To samo bowiem sowo w sowo zicio
si w historji wszystkich ludów, co si w kadym czowieku
przez wznowienie tej samej przyrodzonej kolei codziennie

przed naszemi ici oczyma. Atoli nie wszyscy ludzie kolej

t przechodz. Niektórzy zastanowiwszy si na wpó kresu,

trwaj do ostatka w niemowlctwie le rozwikanej myli.

To si i z caymi dzieje narodami ...» ((Jest rdza, jako

si wyraa Mochnacki , która poera wszystko — nawet

blask dawniejszej wielkoci i piknoci ... S uroki, co nie-

moc zadaj oczom naszym, e jak oczy swoje zwróc przeciwko

socu, nic nie widz w przeszoci, oprócz tej wypowiaej
szaty, jak dzisiaj nosimy. I to jednak prawda, zapisana
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jasnemi i bardzo czytelnemi literami w naszem sercu: e
kiedy inszymi bylimy.

»

To wic, eby naród jaki, raz ulegszy nieszczciem

upadkowi, poczu si w sile swojej wyj z bezwadnoci,

uzna si w swem jestestwie i y na nowo, trzeba

uczucie jego i'ozbudzi, trzeba serce jego jak w czowieku

poruszy, trzeba mu przedewszystkiem mówi do serca.

Obudzone i poruszone serce daje przystp idei, któr

nastpnie rozum oglda, roztrzsa i ocenia. Lecz nim nowa

idea narodem jak czowiekiem zawadnie, musi sobie zrobi

w nim miejsce, usun ze dawne naogi i przesdy, znie
przeciwne myli i widzenia, których tem trudniej si pozby,

im duej gociy; musi stoczy walk ze star ide i wyj
z niej zwycizko. A gdy to zwyciztwo ju nastpio, nie

dosy jeszcze prostej formuy, potrzeba jej sankcji i przy-

znania rozumu.

Wtedy dopiero i nakoniec to, co serce poczuo, a ro-

zum za dobre i zbawienne osdzi, si woli w czyn prze-

prowadzi.

Owo dla czego musiaa nadej chwila , w której ani

najwikszy dowcip Satyr i Bajek Krasickiego, ani najgadsze

tómaczenie Gesnerowych Sielanek Naruszewicza, ani nawet

najsodsza tkliwo i najszczersze naboestwo lutni Ivarpi-

skiego, ju nie wystarczay. Klasycyzm upad samem pra-

wem pochodu, to jest postpu, który si wtenczas pod imie-

niem ((romantyczny 1) rozwija.

Jest to zjawisko godne uwaania, ta u nas zacito
walki klasycyzmu z romantycznoci. Gdzieindziej odbya si

ona cicho, spokojnie, na polu literackiem, midzy samymi

uczonymi, czyli literatami tylko; w Polsce caa ludno czy-

tajca wystpia do boju, wzia udzia we walce.' Rzecby mona,
e naród polski jDrzeczuwa, i jiod temi zwierzchnemi zna-

kami leao w gruncie oburzenie, i to nie przeciwko samej

obojtnoci literackiej, ale przeciw wszelkiemu wewntrznemu
zepsuciu i zewntrznej przewadze

,
przeciw wszystkim bdom,

zym naogom i uprzedzeniom, sil ucisku wspartym, lub

powag wieków uprzywilejowanym; e pod godem i imie-

niem romantycznoci podejmowa naród wyzwolenie si

swoje.

ZiENKowicz, Literatura. I. ;3
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I' Rzecz maa, obojtna, bagatela pisarska, powiada Mo-
chnacki, wojna papierowa, na pióra, krwi kaamarzow,
a jednak wszystkie zaja umysy i ca Polsk od jednego

do drugiego koca przebiega. A jednak od czasów kótni

Orzechowskiego ze Stankarem i Modrzewskim, aden rozterek

pimienny w Polsce nie by tak gonym , aden przedmiot

tyle piór nie zaprztn, adna wa takiej wrzawy nie wy-

woaa. 1)

T wojn papierow, t kampanj klasyczne- romantyczn
wkupywaa si Polska w Europ XIX. wieku , w Europ po-

stpow, uznajc si, mylc, radzc, dysputujc. Tak
za dwigni si, tak moc nieukrócon miaa owa dy«puta,

e i ci, co adnego wyobraenia nie mieli o klasyczuoci, ni

o romantycznoci , chcieli jednak nalee i w samej rzeczy

naleeli do tej lub tamtej koterji literackiej. Wicej jeszcze,

nie tylko naleeli przyjciem stanowiska jednego z dwóch
stronnictw, ale wielekro zdarzao si, e pisali, cho tego

o czem pisali, sami nie rozumieli. Pisali le, nie obeznawszy

si pierwej z rzecz — to prawda; ale jednak pisah, roz-

prawiali, myleli, czyli innemi sowy: uczyli si i myle
i pisa i rozprawia. Byszczaa ta nowo oczom modziey
polskiej tak nadobnie w dali, e tym razem ani rady, ani

upominajce przestrzeenia, ani nauka pomiaru, nie woyy
na ni adnego przymuszenia. W tym dziale narodu, zamy-

kajcym najpikniejsze jego nadzieje
,
przyklaskiwano nowej

muzie, co nie wiedzc zkd i nie wiedzc z jakiego zrz-

dzenia, liczne, wspaniae dary na okoo siebie rozdawa za-

cza: to temu, to owemu, wedug swego upodobania. Smu-
tna, aosna, polubia te ustronia nad Wis, Wilj i Dnie-

prem, i nasz ostry klimat i nasze niebo pochmurne.
W szacie okazaa si biaej, a nikt nie wiedzia, co to za

zjawisko? Nócia i-óne pieni, i górne i gminne, na wysok
not i nizk, pierwsze westchnienia swoje mieszajc jakby

z zarannego wiatru powiewem. Modziecze uniesienia wspa-

nia jej cze wymierzay; w powaniejszem kole wzruszano

ramionami. Tu doznaa albo niegocinnego przyjcia, albo

publicznej wzgardy. Kady wiek ceni ludzie podug prze-

ciwnych, wojujcych ze sob ostatecznoci, lubo zreszt przy-

zna trzeba, e i to, co si w rodku midzy nimi dzieje,

godne take uwaania, jeeli nie pamici.
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Zkde ten rozterek, ta wa, ta wrzawa? Otó ztd,

odpowiada Mochnacki, e wedle wyrazów mdrca: chromy

jako jele poskoczy i rozwiza si jzyk niemych. Roz-

chwiaa si dawna nauka, stare zdanie npado! Spojrzelimy

za siebie , na wiek upyniony , ku dalszym jeszcze czasom.

A kiedy jedno przymierzylimy z drugiem, postrzeglimy, e
nie byo zgody midzy przeszoci;], dalek, potn, rycer-

sk, a tym wiekiem naszym. Jedno z drugiem nie rymo-

wao — mielimy bole na sercu. Raziy przeciwiestwa

jeszcze jak na doni. Znikna Polska! Ta jest gówna
wszystkich niesnask przyczyna. Pogasy byy stare tradycje,

pocichy wieci i powiastki, tak potrzebne kademu ludowi.

Roztroi si, nawet roztrzaska na kawaki stary ów dwi-
czny bardon , na którym niegdy chwalono Boga w kociele,

lub walecznych w boju. Zaszy take rdz dawne pamitki.

A tymczasem ni kbka dziejów ledwie do poowy wyci-

gniona, co chwila to zrywaa si, to gmatwaa; wreszcie

i watka nie stao. Wszystko si jak ze szwu rozpruo. Do-

piero przetarszy oczy, przyszlimy do siebie. Dopiero

w myl nam wpado, e moe przez dugi czas nie w swo-

jem przebywalimy jestestwie, tulc do ona i piastujc jakby

umare dzieci umarej imaginacji. Zapa owion gowy.

Byy to pocztki narodowej emancypacji z pod przy-

musu cudzych poj. W to ugodzi Kazimierz Brodziski.

On pierwszy zi-obi w literaturze krok stanowczy — krok

olbrzymi: bo od dowcipu do myli, od sentymentalnoci do

uczucia, od sztuki do natury. Pierwszy przeczuwa poezj

narodow i we wasne j serce wszczepi. On to sprawi,

emy zapragnli mie swoj imaginacj, swój rozsdek

i swoje uczucie. W tem istotna przyczyna , w tem gówna
podnieta sporu, który ówczesn Polsk na dwa rozerwa

stronnictwa. Czegó chcieli romantycy na ziemi Bolesawa

Chrobrego? Ojczystej poezji! Zwizku z dawniejsz Polsk
i z rozumem starego czasu. Nie mieli tego u siebie za rzecz

dobr i pikn , e wiar poczciwych ojców lniy w lite-

raturze poetyckiej samowolne pieni jakby caopalenia, ze

czci tylko boków marmurowego politeizmu, nie przypa-

dajcego do miary z cywilizacj i duchem chrzeciaskiej

Europy. Chcieli oni zapewnie wikszej ze wspomnieniami

zgody, mniemajc, e groby i rumowiska do ycia nale
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i jakoby samo zniszczenie byo atomem jednym z pierwiast-

ków rzeczywistoci. Pokochali wyobraenia i fantazje gminu,

dla tego, e w prostocie serca najwicej poetyckiej prawdy
i szczeroty. Oni to chcieli obraz malarski roztrconego je-

stestwa w zwierciadlanem pokaza przezroczu , eby myl
prdk jak widzenie, a ch dobr, ognist, jak ijomie
wznieci, roziDali. Nabijali romantycy w ucho ziomkom
swoim, e przemin czas, kiedy u nas pisano wiersze na

cze przedmiotów czci niewartych. Do górniejszego wznie-

li si lotu ! Ten gdzieindziej zmierza — do wyszych
dwików, do wspanialszych tonów, do pikniejszych akor-

dów nacignli strun. Zadraa w ich rku, zagrzmiaa!

aosne i tskne byo ich pienie, na ksztat duma samo-

tnika, co po dugiej niebytnoci z burzy wiata, z rozdartem

sercem wraca do domu, nieznany, ledwie spostrzeony;

a cho gada swoim o swoich rzeczach, nikt go jednak nie

rozumie.

Wzniosa bya myl nowatorów i szlachetne ich chci, ale

nie spali jej nieprzyjaciele. Dosy jest przypomnie owocze-

sny stan owiecenia publicznego, eby poj trudnoci i za-

wady, z jakiemi nowej idei walczy przychodzio.

Szaniawski, filozof i cenzor, by nadzwyczajnym w ocie-

mnianiu owoczesnej modziey. Czego sam poj i dokona
nie móg, to poj i dokona Grabowski albo Nowosilców.

Szaniawski, obskurant z wysokiej, abstrakcyjnej teorji filozo-

ficznej; Grabowski, faryzeusz i bigot przez wychowanie;

Kowosilców, wróg Polski i wszystkiego co polskie, ateusz

i materjalista z przekonania
,

przedajny jak wszyscy urz-
dnicy moskiewscy, w gruncie serca czowiek najniemoral-

niejszy. Otó trójca, w rce której zloonem byo kiero-

wnictwo edukacji publicznej w Królestwie Kongresowem.
Nie lepiej byo w Litwie i gdzieindziej. Nowosilców, ob-

jwszy kuratorj szkó we wszystkich prowincjach polskich,

przez Moskw najechanych, na rektora uniwersytetu wile-
skiego pasowa Pelikana, czowieka bez rozumu i serca,

który nawet sta si lepem narzdziem kuratora do wszyst-

kich jego kaba, nieprawoci, zdzierstwa i niecnoci. eby
zatamowa owiat, wyosobniono nieszlacht ze szkó wy-
szych. Ograniczano w wykadzie jzyk polski. Oddalono

z uniwersytetu najlepszych i kochanych od modziey profe-
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sów, jak Lelewela i innych mu podobnych. Szkolne urzdy
powierzano ludziom niezdolnym, wysuonym oficerom mo-
skiewskim , faworytom , lub wicej za katedr paccym

.

Przepisano ksigi elementarne, niedostateczne, albo wi-cz

niedostpne modocianemu pojciu. Zabiegi publicznego

obskurantyzmu rozcigniono i do domów obywatelskich.

aden prywatny nauczyciel nie móg ^^rzyj obowizku bez

patentu Pelikaskiego, a patenta udzielane byy samym tylko

sualcom Moskwy, albo przedawano niegodnym spekulantom.

Przytem najostrzejsza cenzura tumia myl w samym zarodku.

Nic narodowego, nic, coby Polsk w Wilnie przypo-

mniao. Ponawiane zakazy sprowadzania dzie z zagranicy,

i owiecesz klas ludnoci i uniwersytety odciy od caej

mylcej i piszcej Europy.

Wychowanie w Galicji byo jirawie podobne , z t rónic
tylko, e co Moskwa przeprowadzaa przemoc, do tego

Austrja dochodzia obud i chytroci. Moskwa zamykaa
szkoy oraz uniwersytety i tamowaa nawet wstp do istnie-

jcych. Austrja przeciwnie otwieraa je dla wszystkich.

Przyczyna tego prosta. Podug Austrji duch ludzki trudniej

traci sw rodzinn potg, kiedy jest zostawiony samemu
sobie, czyli bez uprawy, albo swojej woli, samopas i samo-

rost, anieli kiedy si go troskliwie, porzdnie i systematy-

cznie i^rzytumia, tpi, krzywi, czyli gorliw i bezprzerwan

wkada si w to usilno: jakby go zrobi lepym, guchym,
niemym, nieczuym, niewiednym, chromym, jednem sowem
kalek. Bo zaiste, powiedziaa sobie raz na zawsze Austrja,

jeeli przez poczciw usilno i prac mona uczyni czo-

wieka owieconym i mdrym, dla czegoby przez przeciwne

tamtym, starannie i systematycznie prowadzone zabiegi nie

mona go byo ociemni?

I owszem , nieuk z braku rodków owiaty moe si

jeszcze przy zdarzonej okolicznoci owieci, ale na nieuka

z usilnoci i pracy, czyli z wyraenia, nie ma rady, ani

ratunku.

Mona ujedzi konia surowego, niesiadanego jeszcze, ale

ze znarowionym najczciej trud i koszt daremny. To te
rzecz najzupeniej prawdziwa, e im który z modziey, wy-

chodzcej ze szkoy austrjackiej, wyniós by lepsze wiadectwa
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pilnoci i nauki, czyli lepiej si w szkole uczy, tern ciemniejszy

by, bo pilnie ociemniania si uczy. I nie mogo tam by
inaczej, gdzie za kardynaln owiecenia publiczego podstaw
przjgto postano^waenie cesarskie

:

«Nie chc poddanych rozumnych, ale posusznych.)) Do-

dajmy do tego, e 16 lat, od 8. roku ycia modzieca prze-

znaczono na jego ociemnianie, a wic 24 lat caych! Lat

najpierwszych , najpikniejszych, jedynych, gitkich, lepkich,

woskowych.

Uderzony t systematycznoci obskurantyzmu, Maron-
celli woa: « Akademje austrjackie to istne zagrody cza-

rownicy Cyrce austrjackiej , a modzie si zdaje, e wy-

chodzc ztamtd, wychodzi wprost z Olimpu i pikna jak

Apollo.)) Zbytecznem byoby dowodzi, e od czasu przy-

zwania do Galicji Jezuitów, to okropne ociemnianie jeszcze

systematyczniejszem si stao. Zrczni, ukadni, schlebiajcy,

umieli pod zason religji i naboestwa przeprowadzi aaj-

niecniejsze zamiary wadzy, która im w zamian nie szczdzia
opieki i pomocy ku ich osobistym, zawsze przeciw -chrze-

ciaskim i przeciw narodowym robotom.

Prusy stany w rodku. Wierne dwustronnej polityce

swojej, oba systemata u siebie skombinoway. Moskwa uci-

skaa szkoy i uniwersytety, Austrja urzdzaa je obskuran-

tycznie, w Polsce wic zagrabionej przez Prusaków nie byo
adnego uniwersytetu. ePo co ja mam Polaków ociemniaó

w Poznaniu, mówi sobie król pruski, niech si ociemniaj

w Berlinie, albo w Hali, gdzie im ani ojciec ani matka,

ani brat, ani przyjaciel, ani soce, ani Pan Bóg polski,

ociemnia si nie przeszkodz.)) I tylko si dziwi i gniewa,

oraz sobie wytómaczy nie móg król pruski, dla czego jego

Polacy Wielkiego Ksistwa Poznaskiego Prusakami by uie

chc, kiedy on to sobie ma za najwikszy zaszczyt.

W takim status quo publicznego wychowania zastaa

Polsk wielka idea, któr romantycznoci zwano. Mo-
dzie j polubia i z zapaem rzucia si za ni. Ale pocztki

zawsze s tak trudne, jak ostatecznoci stykaj si ze sob.

Ze za nadto byo powszechne i systematyczne, za nadto

dugo bródzio w sercu i gowie, eby snadnie ustpi mo-

go. Bia si wic nowa idea, jak o wionie ódka pomidzy
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krami rzeki, wizy lodowe zrywajcej, a porwana, skoa-

tana, spa moga z jednej ostatecznoci w drug; z mate-

rializmu w mistycyzm, w dziedzin snów i marze bez prze-

strzeni miary i czasu. Nie po myli ojczystej bya ta roz-

paczliwa wdrówka, odwodzca postrzegajcego si modzieca
od praktycznoci. Pogry go w materjalnym obskuran-

tyzmie albo mistycyzmie, byo prawie jedno i to sam©

w skutku.

Od Kzymian tedy i trancuzów, od rzymskich pasterek

i kurtyzanek francuzkich, przechodzio nowe pokolenie pol-

skie do Wilkoaków, upiorów, djabów i czarownic; od

Florynd i Klorynd , w cieniach gajów, pod mruczcemi
strumykami, roskosznie rozoonych, od rozpustnycli swawol-

nie Parya i Wersalu, do rybek, motylków i robaczków, do

Rusaek i witezianek, które ziemi stopami tkn nie mogy,
albo do martwic i czarownic , tylko z upiorami po smta-
rzach i grobach tacujcych.

Mistyczny Mickiewicza geniusz przodkowa tej czarodziej-

skiej szkole i niesychanym sposobem cign roje nalado-

wców za sob. Nie moge otworzy ksiki, eby si nie

spotka z trupami, djabami, lub duchami:

Raz trup po drodze bez gowy si toczy,

To zuowu gowa bez ciaa;

Roztwiera gb i wytrzeszcza oczy,

W gbie i w oczacli ar paa.

Albo wilk biegnie — pragniesz go odegna,

A orem skrzydem wilk maclia.

Do: zgi — przepadnij! wyrzec i przeegna.
Wilk zniknie, wrzeszczc: cha! clia ! clia!

Ledwo odetchn:

A straszna martwica

Wyiiywa z blizkiej wod toui

,

Biae jej szaty, jak nieg biae ica

,

Ognisty wieniec na skroni!

Skin>;a tylko, wid.ie rado z oczek.

Mieni si w par ciemniuclin
;

Ginie, jak ginie bladawy oboczek,

Kiedy zefiry na dinuclui.
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A teraz:

Chod tu malcze pod kantorek!

Nachyl si i przyó uszko.

Aha! syszysz jak koata?
Jak zegarek pod poduszk.'}:

Tak , tak , tatek ; tak , tak , tatek
,

May robaczek koatek —
A niegdy by to czowiek.

Bóg wie znowu, coby dalej si stao? Dokdby t kaba-

listyk wiedziony umys polski by zaszed, gdyby Malcze-

wski, Zaleski i Goszczyski, wszyscy trzej take poetycznym

talentem znakomici i jak Mickiewicz starej szkole przeciwni,

nie byli wystpili. Malczewski w Marji, Goszczyski
w Zamku kaniowskim. Zaleski w Dumach i dum-
ka ci, wszyscy trzej naraz widomie okazuj;: e nie w Szek-

spirze i nie wBajronie, i nie w Gitym, ani w Szylerze, ale

we wasnej polskiej myli, ale we wasnej polskiej duszy

i polskiem sercu, ale we wasnych narodowych dziejach,

pisarze polscy przedmiotów i wzorów dla siebie szuka
maj. Me bdzi po Anglji i Niemczech, po Ausztach
i Krymie, ani te lata po ksiycu i j)o nadpowietrznych
wiesza si krainach, ale na swoim wasnj-m, narodow^ym
sadowi si gruncie ; nie mamidami , cieniami i duchami, ale

ywem, rzeczywistem , narodowem zasila si jestestwem,

jeeli szczerze swej ojczynie usuy pragn.
Jest to waciwe wszystkiemu, co wiee i mode, e

snadno lgnc do nowoci, nieraz w swym popiechu za ni,
minie si z rozwag ''i niepostrzeone , a samo nie mogce
si postrzedz, jeeli nowo z bya, w zem zatwardzieje

na dugo, a czasem na zawsze. Ale jest take wieku mo-
dego wasnoci uczucie czyste, szlachetne, pojcie atwe,.

bystre, które, byle dobro zakrytem nie byo, pewnie w wy-
borze waha si nie dozwoli. Mody umys i serce zawsze

pochopniejsze ku dobremu jak zemu. Modzie polska

przeto z zapaem powitaa posów, poczuwajcych si samo-

dzielnie; czego starowiercy w aden sposób poj nie mogli,

to ona zrozumiaa, lub odgada od razu. Wprawdzie Gosz-

czyski nie zrywa ostatecznie z krukami, ani z Rusakami
Zaleski; ale obaj porówno z Malczewskim czuj: e Polakami

zrodzeni, przedewszystkiem ziemi sw, Polsk, po polsku,
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na polski sposób, na polska not opiewa winni. Ich moda,
poetycka literatura, jednym oto artkim skokiem dalek
przestrze ubiega, jak Alcyd, dawic smoka w kolebce.

Tu zaczyna si prawdziwie nowa epoka literatury pol-

skiej; bo cho Niemcewicz, Woronicz i Brodziski wpro-

wadzali j, od czasu do czasu ua drog waciwsz jej samo-

dzielnoci, te ich wszake szlachetne zabiegi i usiowania

niky w tumie robót szkolarskich i naladowniczych. Mal-

czewski pierwszy podniós do ideau prawdziw histoiyczn

posta. On pierwszy, jak powiada Mochnacki, szat pol-

skiego szlachcica, upan, kontusz, to bron jego, kord, ka-

rabel, do poetyckiej wzniós godnoci i w poetyckiem po-

kaza wietle. Nie Podstoii Krasickiego , ale miecznik Mal-

czewskiego jest wedug Mochnackiego t poetyczn figur,

w literaturze naszej, która starego, polskiego szlachcica wy-

obraa.

Podstoii sensat, moe gadua; wreszcie jest tylko rolnikiem,

gospodarzem. Ale Miecznik, to rycerz, ziemianin! Ju te

czasy przeminy. Wszystko si do koa zmienio ! Co innego

teraz w myli, w sercu, w staraniu. Jake wielka zasuga

poety! Postrzega w dali ksztat historyczny nikncy, ledwo

nie w nic si rozwiewajcy. Korzysta z chwili i nie daje

si w niwecz obróci narodowej pamitce! Za spraw
jego, co przepado w historji, nowe ycie poetyckie odzy-

skuje. Poezja drugim jest ycia okresem, now kolej bytu;

jest tylko wysz prawd. Wszystko zieraianieje w poezji

Malczewskiego! Czy nie byo tak w istotnej prawdzie? Nie

szczery to obraz dawnych mieszkaców tej ziemi, kiedy

przez tyle set lat na stranicy Europy harcami ustawnyuii

z upiezkiem pogastwem, wasn odpierali piersi spusto-

szenie chrzeciastwa i cywilizacji? Oni zapalczywoó jako

charta zawsze mieli na smyczy, gdy wzywaa wspólna po-

trzeba ! gniew i uniesienie zemsty poraajc z atwoci,
myl i ciaem wychodzc z prywatnych niesnasek. Caa
Polska, caa przeszo nasza czarodziejska, wzia ycie
z rk wielkiego artysty, autora tego poematu. Wszystko si

tam zeszo: nieukrócona duma arystokracji, zdrone mono-
wadztwo, ze starowieck cnot i uczciwoci, godnoci
szlachcica pod skromn strzech somian; to rycerskie

mztwo i charakter wiatowy
,
po wszystkie czasy daleko
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synny, dziejów polskich ozdoba, ztd : emy stawili dzielny

opór najazdom dziczy, która spustoszeniem owiacie europej-

skiej zagraaa.

I byo to wielkie szczcie dla literatury polskiej,
e si jej samodzielno na takim rozwijaa gruncie, i zara-

zem wielki dla narodu poytek, e z czasów i kolei takich

umysowo polska nie przeleaa odogiem. Postrzeenie

si to przypada wanie na pocztek ijenoletnoci pokolenia,

które ród wielkich wypadków wzroso wielkoci i wietno-

ci ich, myl i serce swoje zapomódz miao sposobno.
Na zachodzie Francja si woli na szczyt potgi wzniesiona,

a na wschodzie Polska niesychanem wewntrznem zaniedba-

niem i zewntrzn intryg do grobu zstpujca. Tamta cay
wiat odgosem swych tryumfów przepeniajca, ta w najy-

wotniejszej czci swojej w jasyr zagnana , albo daleko

w obce zlana legjony; z tamtymi chwaa, wietno i przy-

szo , z t}-mi ponienie, sromota i gi'ób.

Otó dwie ostatecznoci , dwa stany cakiem sobie przeci-

wne, pod wpywem któryci ksztacio si pierwsze pokolenie

polskie, rós w Polsce pierwszy wychowaniec XIX. wieku.

Dojrzaemu wród takich obrazów modziecowi niepodobna

byo bka si duej po manowcach, wydeptanych ladami
uiedoztwa, poprzesta na widziadle coraz powietrzniejszern

i mglistszem, koysa si w marzeniach coraz lejszych

i bezpodniejszych. To , e ówczesny umysowy ruch w Pol-

sce nie by narzdziem kaprysu, mody, albo przykadu, zkdsi
narzuconego, ale wypyn z gbi samorodnej myli, dowo-

dem i to: e si wszystko, co od wieków nieprzyjazne byo
Polsce, na skrzywienie i zabicie tego jej rucliu umysowego
spikno.

Moe to kogo razi: e w t stron samodzielno na-

rodowa przedewszystkieni si zwrócia. Szerokich wszake
ku temu tómacze nie potrzeba. Kady naród w swojej

wiedzy i uczuciu dugo gnieciony, w chwilach swego po-

strzegania si , w owycli ogólnego zapomnienia si lucida

interralla, jest jak rzeka czasu wezbrania ze swoich brzegów.

Wic jak rzeka, co zanim si wszechstronnie i szeroko roz-

leje, wprzód najblisze tamy i zawady rozrywa. Ówczesne

pokolenie polskie na to rzucio si naprzód, czeni od dzie-

cistwa umys jego tpiono, ozem jego szlachetne w sercu
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wysuszono uczucie, na ple kac jego przyrodzony roz-

sdek, na boka, klasycyzmem zwanego. Ale umys raz

wyzwolony nie krpuje si, chyba z wasnej woli. Pokolenie,

o którem mowa, zrozumiao to dobrze i nie wiele potrzeba

byo na to czasu, aby najzacitsi stronnicy starowierstwa

nieodwoalnie umilkli; a Maurycy Gosawski swój ju cakiem
wydrukowany poemat pali tylko dla tego, e dedykacja

jego z karbów ogólnego, narodowego usjiosobienia wycho-

dzc, moga przeciw poecie oburzenie wywoa.
Odtd z kadym dniem zmieniaa si posta literatury

polskiej. Dziennikarstwo nawet z natury i powoania
w naj trudniejszem pooeniu bdce, usamowalnialo si po

czci. Bo kiedy Mickiewicz sw od do modoci sobie

i braciom swoim w Apollinie nowe pole otwiera, na którem

potem tak wzniosie i zaszczytnie wystpi, istnie z proro-

•czego ducha woajc:

Dzieckiem w kolebce, kto eb urwa hydrze —
ilodzieócem zdusi centaury,

Teu pieku ofiary wydrze,

Do nieba signie po laury.

przepowiada sobie takie utwory, jakiemi potem wiat zdzi-

wi, a jakiemi ju nie romanse, ale takie poemata byy, jak

Dziady, Grayna, Walenrod i nareszcie Tadeusz.
Otó kiedy Malczewski, Goszczyski i Zaleski wprowadzali

poezj na nowe stanowisko, wtedy prozaicy nowi ze swej

strony, a na ich czele Mochnacki, rozprawami wielkiej

treci oywiali dziennikarstwo krajowe i dopeniali tym spo-

sobem ogóu powinnoci, narodow potrzeb zakrelonej.

Na te czasy przypada wanie dzieo Mochnackiego o Litera-

turze polskiej , do którego j^owagi odwoam si kilkakro,

a w którem autor uczenie i mistrzowsko wyprowadzi na jaw
najgówniejsze i najywotniejsze zdania narodowe. Rzewnym
i artkim gosem wywoywa on naród polski do poczucia

si i uznania samego siebie w jestestwie swojem, aby tak

rozbudzony, poruszy samodzielno swoj i y nie dla dru-

gich, ale dla siebie zapragn. Wszystkie on zaprawd wo-
ania i zaklcia swoje odnosi i stosowa do literatury, bo
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pod obuchem cenzury Szaniawskiego i drapienoci belwe-

derskiego wadcy, nie mogo by druku innego. Ale polska

modzie odgadywaa tak atwo estetyk krytyka swego, jak

dobrze rozumiaa romantyczno poetów swoich. Dla serc

czujcyci i ochoczych nie potrzeba sów wiele. Dla nich same
rzuty wystarcz. Zrozumiay te serca polskie od razu , co

chcia powiedzie Mochnacki , kiedy si§ tak na przykad
wyraa

:

((Niechaj naród raz tylko, i cho na czas najkrótszy, ma
uznanie siebie samego w swojem jestestwie , a ju pami
jego nie zginie. Wyrazi si on niechybnie, wyjawi, zasy-

nie. Uczucie to bowiem, kiedy si naród w swojem jeste-

stwie nierozdzielnym czuje, jak po ttnie, jest tak pikne,
tak szlachetne, e si koniecznie wszystek w niem wyjawi
musi, wyrwa na jaw, wynurzy swoje ja — na oko poka-

za ....

((Ze jedne narody gin, ladu po sobie nie zostawiajc,

a drugich jjami przechowuje si w dziejach, zkde to

pochodzi? Oto, e ostatnie za dni swoich przyszy ku

uznaniu siebie, w masie swoich myli i wyobrae, a pierw-

sze uznania tego wiadectwa niczem potomnoci nie prze-

kazay ! . .

.

((Nie dosy na tem, e jestemy; potrzeba jeszcze wie-

dzie, e jestemy. Im lepiej to wiemy, tem bardziej roz-

szerzamy si, umacniamy w jestestwie naszem. Kto jest,

a nie ma uznania samego siebie — powtarzam to raz jeszcze —
czyli kto tego, e jest, nie wie, ten jest tak, jakby go wcale

nie byo. Jest ale tylko dla drugich, nie dla siebie! . . .

Na có si wreszcie przyda taka wiedza? Có z tego, e
z dnia na dzie yjemy jak ebracy, tuacze, jamun si
utrzymujcy, którzy nie wiedz, gdzie gow swoj maj.

zoy ku wiecznoci? liskie myli nasze i byt nasz

liski. Pami nietrwaa, a w utrapieniu ledwo sama

si czuje. Przecie trzeba mie podpor na czem. Wszelki

lud rodowity, historyczny, w historj wiata zachodzcy,

jest jak rolina w patrjarchalnej osiadoci. Z nasion na

ojczystym rozkwita gruncie, a potem za bogosawiestwem
nieba w wysokie, cieniste drzewo wyrasta. Stoi mocno
i bezpiecznie na pniu to drzewo, jeli ssie pokarm z ziemi.
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jako z piersi macierzyskich. Posada jego jest przeszo
historyczna. A wszystkie dzieje tego pnia, rok rocznie wy-

rzynajce si na nim piercienie szeroko rozpowiedz.

Tam w porodku spostrzeesz rdze — ycie roKny,

z którego si pierwotne rozwiny listki. Na okoo w co-

raz szerszych krgach póniejsze lata i wieki — kady
oddzielnie — a jednak wszystkie razem najcilej ze

sob, zwizane i zrose, z których kady jeden w drugi

zachodzi, jak koa zbione zachodz na siebie, a jedno

drugie, choby ich najwicej byo, porusza i obraca.

Wszystko to razem zewntrzna pokrywa kora, spaja w ca-

o. Takie jest ycie ludu.»

c< Jake ci si myl, którzy wszystko zasadzaj na tem,

co jest teraz! . . .

Nie obcym ja przybyszem, ani w obcej ziemi.

cz si z wami, braci tu raojemi.

Ko z ojców naszych, ród jedeu skadamy,
I jednym wszdzie duchem oddychamy :

Gniazdo nasze tak stare jak morza i rzeki,

Którym imiona dalis'my przed wieki!

((ycie wszelkiego ludu nie jest co innego, jak tylko

cigy, nigdy nieprzerwany proces uobecnienia si samemu

sobie, od pocztku, od kolebki, przez wszystkie porednie

czasy. Jest to pojmowanie, czucie samego siebie w ca-

ym przestworze rodowitego bytu. Poczuwajmy si we
wszystkich czasach swoich, ebymy mieli wszystkie ko-

lejne wieki naszego bytu w kadym momencie przyto-

mne — tak , eby za kadem uderzeniem pulsu i w ka-

dem nieledwie tchnieniu naszego ycia, wywijao si

z zapadej niepamici minione, zatracone narodu jestestwo.

Tym tylko sposobem doskonale poj si zdoamy. Taki

tylko naród jest na ksztat drzewa powiconego,
które wiekami zielenieje i bezprzestannie kwitnie, w bu-

rzy, w pogodzie, bez przerwy. Na to wychodzi rozu-

mienie samego siebie w przeszoci i w teraniejszoci. Od
zawizków, od ziarna nasiennego, do korony rozoystej cie-

nistego klonu, jaworu, albo modrzewia ! . . . .
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« Ojczyste: ja — stanowi naley przeciw innym na-

rodom.))

A jak to za natchnieniem Mickiewicza, jako poety

i wieszcza, a wodza Mochnackiego, jako filozofa i polityka,

postawia romantyczno — o tern mowa bdzie na przy-

szem zgromadzeniu.



KURS TRZECI.

1860 r.

/ia nim przystpi do rozwinicia rozpowiedzianej treci

na przeszein zgromadzeniu, czuj si w obowizku, nie ma-

jc ku temu innego rodka, odpowiedzie ztd na niektóre

uwagi na pimie co do obecnego kursu mi uczynione. Wic
przedewszystkiem skadam najszczersze podzikowanie tym,

którzy mnie swemi yczliwemi radami albo uwagami zaszczy-

ci raczyli. Pewnie najchtniej, o ile mi tylko czas, siy

i okolicznoci dozwol, korzysta z nich nie zaniedbam.

A teraz z kolei przeprosi winienem tych szanownych spó-

ziomków, czynicych mi swoje uwagi, którym zado uczy-

ni nie mog, a do których nale: zastanowienie si obszer-

niejsze nad epok literack z czasów Stanisawa Augusta,

a tern bardziej z czasów Kongresowej Polski — a to z tej

prostej przyczyny, e w tak szczupym zamierzonych godzin

zakresie pilno mi przej do czasów i do rzeczy z teraniej-

szemi wymagalnociami styczniejszych. Do rzdu tak oce-

nianych rad i uwag, nale take te, które si odnosz do

rozleglejszego, albo wyraniejszego dotykania i rozbierania

niektórych kwestji narodowych, politycznych i socjalnych,

przyznaj, bardzo wanych, ale które z tego miejsca w inny

sposób dotykane i oceniane by przezemnie nie mog; jak

równie co do rad i uwag pod wzgldem wikszej moe
waciwoci wyboru raczej godziny dziennej, anieli wieczor-

nej , skoro rzecz ta przez publiczne objawienie si za godzin
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wieczorn na przeszem posiedzeniu przez samo zgromadze-

nie rozsdzon zostaa. Z uwzgldnieniem nalenem przyj-

mujc dotychczasowe postrzeenia, przyjm take wszystkie

w przyszoci, albowiem jestem najzupeniej tego pi'zekona-

nia, dugiem dowiadczeniem wyrobionego, e tym tylko

sposobem doj mona do celu, którym jest poytek sprawy

publicznej.

Wracajc do przedmiotu, uwaam za konieczne, uzupe-

ni to, co na przeszem zgromadzeniu, oceniajc literatur

polsk, tak zwan romantyczn, przywiodem albo po-

wiedziaem, a uzupeni to powag sów jednego z równie

znakomitych krytyków literackich, jakim by w swoim cza-

sie Mochnacki, a nastpnie Goszczyski.

Komu ze wiadomych polskiej literatury, mówi on

w swej rozprawie «0 nowej epoce poezji polskiej", druko-

wanej ówczenie w Powszechnym Pamitniku, który

miaem zaszczyt wydawa w Krakowie za czasów Rzeczypo-

spolitej, nie przyjdzie od razu na myl Kazimierz Bro-
dziski, ilekro wprowadza si mowa o pierwszj'ch usio-

waniach jej przeistoczenia? Tak jest, nikt mu nie odejmie

tego miejsca. Sd najdalszej potomnoci potwierdzi spó-

czesny wyrok, a moe nawet z chlubniejszem od naszego

ocenieniem. Brodziski nie ma olbrzymich poetycznych

zdolnoci! w pismach jego nie góruje geniusz, nie porywa
natchnienie; ale czucie zapala si czuciem niewymuszonem,

a do serca koacze poczciwe, tskne Sawianina serce. Bro-
dziski te tylko móg z przekonania wyrzec: e sawiaska
poezja nie inaczej jak w postaci sielskoci objawia si
powinna. Jako potrzeba przyzna: e wcieli te przeko-

nania w pisma swoje i przodkowa owym pisarzom, którzy

bkajc si midzy nami, greckie i francuzkie pasterki

stroili o la Góthe. Pominwszy tak pikne przekady pieni

ludów sawiaskich, wybranych midzy rozmaitemi ich na-

rzeczami, jego powie Wiesaw, susznie uwaan jest za

dzieo niemajce u nas nic równego sobie; za jedno z owych,

które jedynie same tworz oryginaln literatur i naznaczaj jej

niezastpione niczem stanowisko w owiacie powszechnej, które

Goszczyski nazywa zorz, ukazujc polskiemu narodowi

ow stron nieba, z jakiej wejdzie mu soce prawdziwej
jego poezji. Wszake nie sam Wiesaw tylko ma te
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dziwne i urocze powaby sielskoci. Umia je Brodziski
rozla we wszystkich swych tworach , a oto jest jedna z tych

próbek:

Na czaruej górze, w powalonym lesie,

Wida z modrzewia kocióek ubogi;

Z szumem li suchy w doliny wiatr niesie,

Wozy wzruszonym pyem znacz drogi.

Ustay w polu za pugiem odgosy.

Pomaud z pola cikie woki;
Nios sieroty uronione kosy,

A dzie egnaj jaowe wierzchoki.

Climurki, igrajc pod tarcz ksiyca,
Przeciodnie cienie ciel na pnie sucie;

Z gór wdrujca kótliwa krynica

,

Z glonem mruczeniem mija pola guclie.

Odgos si dzwonka rozlega przez tamy,

Skrzypi elazna chorgiewka z wiey;
Krzy na kocióku zorzami oblany,

Z czarnego dachu blask na pole szerzy.

Z chróstem na plecach i zami zalana,

Moda Oldyna sza wedle kocioa;
Porzuca brzemi, pada na kolana,

W skrusze si korzy i modlc si, woa:

<iTy czua bole, o Matko jedyna,

I siedem mieczów byo w Twojem onie.

Kiedy na krzyu zobaczya syna —
Chciej dzi cierpicym stan ku obroniel

»

zy jej paday na próg wyklkniony,
Ale Izy tylko na kamie paday.
Idc podróny, jej alem wzruszony,

O tych przyczyn pyta si niemiay:

oCzyli ty ojców pochowaa w grobie?

Czy ma paczesz w tak kwitncem lecie?

Jeszcze wyrzeka nie przystao tobie,

Wszystko ci mio kwitnie na tym wiecie. » —

« Gdybym ja ojców lub ma stradaa,

Jubym Izy stara — mówia Oldyna —
Bo wola boska jest to boska chwaa

,

W Jego jest prawie miertelnych rodzina.

ZiENEOWicz, Literatura. I. ^
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«Nie mierci ma opakuj biedna,

Ale niewoli, ale jego stanu;

Ja bez pomocy zostaam si jedna,

A on obcemu suiy musi panu.

iiDzie i uoc tdy szy ornych roje,

Garstl Polaków zgnbi z reszta ziemi;

Ju ci mi dawno mówi serce moje,

e on tam zginie rkoma bratniemi !

i.Oby mnie zaraz jak moe pocieszy!

By moje oko jego cie ujrzao —
Za jego duchem mój hy duch pospieszy,

Niechaj cesarzom zostanie si ciao.

»

Po takiem wystpieniu nauczyciela na drodze polskiej

poezji sielskiej, zaiste, ju dla literatury polskiej tego

rodzaju, nie pozostawao nic wicej, jak eby si znalaz pod
myl, postpow ucze godny swego nauczyciela. I znalaz

si on wkrótce w osobie Józefa Bohdana Zaleskiego.

Józef Bohdan Zaleski, zrazu czciciel i naladowca Bro-

dziskiego, nie przestajc, a po dzi pewnie, czci wzoro-

dawcy swojego, zosta w kocu poet samotwórczym , czyli

samodzielnym, oryginalnym, czyli Samo -Zaleskim.

Ukraina , rodzinna Zaleskiego ziemia , bya osnow ogóu
jego pieni. Z jej rycerskich dziejów bierze on wszystkie

przedmioty, a z bogactw przyrodzonych wszystkie ozdoby

i uroki poezji swojej.

Prostota, czucie, wietno wyobraenia, zewntrzne na-

wet wysowienia cz si u niego w najpikniejsz harmonj
i stanowi jakoby wrodzon muzyk tych pieni. Poemat
Rusaki jest melodj wyrazów. Mona o nim powiedzie,,

jako wyraa si Goszczyski: «e je zoy czarnoksinik
z dwików skazanych przez zaklcie, aby si wydaway jaki
czas wyrazami.)) Ta pikno jzyka wypieszczona sprawia^

e Kozaki Zaleskiego s salonowe, wymuskane, za zniewie-

ciae, za wypieszczone na Kozaków: czyli nie s takimi,

jakimi ich znamy w krwawych bojach Zaporoa. Ale podo-

bna wada, jeeliby bya ni w poecie przeciwko prawdzie,^

przestaje by wad w obec lirycznego talentu, w ten sposób

rozwijajcego si naprzykad:
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O! wida i sycha w ogródku skowronek,

Z piosenk, podleci, upadnie:

moje kwiateczki t. rozpukych uasionek.

Jak wschodz zielono i adnie!

Po kwietniej, po wietnej, z przewodni niedziel,

Rozrosn si w socu kwiateczki,

I w pczki si zwin, rozwin, wystrzel

W czerwone, w niebieskie listeczki, t

Po cichu co szepc i modzi i starzy,

O! atwo odgadn z ich oczu,

Co o mnie, o kwiatach — co? jakie do twarzy?

Co ? jakie w mym uple warkoczu?

O wiem ja, wiem kogo, co wszystko mi powie;

Zwierciado mi prawd odsoni,

Lilij uplot u wstek na gowie,
Róyczk we wosach u skroni.

Wieczorem za dworem gociniec w kurzawie,

Go jedzie na wronym koniku:

! prdzej — co prdzej , u wosów poprawi

,

Przepask zacisn w staniku.

Go jedzie, ju w bramie; ry konik zfpodwórka:

Mój Boe! ach, co go przywiodo!

1 woa i pyta: A pastwo, a córka?

I cugle zarzuca na siodo.

Od brzku, od dwiku ostrogi, szabelki,

A brzcz, a dwicz pokoje >

A skacze serduszko — bo wojak to wielki!

Wszelako nie bardzo si boj!

Przeciwny Zaleskiemu pod wszelkiemi niemal wzgldami,

chocia mu najbliszy obranym dla swoich poezji przedmiotem,

jest Seweryn Gosczyski. Syn teje co i Zaleski

Ukrainy, obra równie drog kozackiego poety, czy to

z przywizania do strony rodzimej , czy to z usposobienia

talentu kochajcego si, czego jasno dowodzi powie jego:

Zamek kaniowski, w okropnociach, któremi napenione
jest ycie kozackiego ludu. Czytajc ten poemat, zdaje si,

e celem Goszczyskiego byo skupi to wszystko, przed

czem si uchyli Zaleskiego genjusz.

4*
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W najdoraniejszem dwóch poetów porównaniu, wysko-

czy przed oczy kadego prawda sów takich. Powie
Goszczyskiego pod tytuem: Zamek kaniowski, ogar-

na tyle okropnoci, e jak na Madejowe oe, monaby
myl na ni pooy. Uwiedzenie dziewicy, zemsta, morder-

stwa wszelkiego rodzaju, okropno bitwy, poar z caym
niszczcym przepychem, szlachcic ze zbrodniami tyrana,

pieszczoty miercio-wróbne puszczyków, jeden wisielec,

dwie warjatki, jedna banda mordujca Polaków, druga

banda karzca niby tych morderców, potoki krwi,

szatanów bez liku, i tym podobne — oto s wybitniejsze

punkta osnowy Kaniowskiego zamku, powieci prawdzi-

wie oryginalnej i pod tym wzgldem trudnej do porównania.

((Gdyby jej wiersze mogy kiedy przybra widome dla oczu

ludzkich postacie, to oczy w sup by stany przed tym
chorowodem poczwar, z których kada napitnowana albo

zbrodni, albo kar za zbrodnie. » Taka jest z jednej strony

powie Goszczyskiego; suszno nakazuje powiedzie sów
kilka o drugiej. Obok tej pirzesady, która jednak nie jest

bez podstawy w historycznym Kozaków i owej epoki duchu,

znajduje si prawda w malowidle uczu i miejscowej przy-

rody, a wszdzie ycie rzeczywiste i sia nie nadsztukowana.

Charaktery jakkolwiek po za ludzkie, zrcznie s wysnute,

dobrze oddane i cigle utrzymane. Zaiste, nie mona Gosz-

czyskiego wini o brak caoci w jego poemacie; raczej

o wybór pierwszej gównej myli, któi-a po okropnociach
jednej zbrodni, wprowadzia go na szczyt ich ogóu. Taje-

mnica ducha tej poezji da si wyprowadzi, jak wiele innych

grzechów poezji polskich w ogólnoci , z nieszczliwego na

nas wpywu czarnej fantazji Bajrona. Odskoczy chcia od
niej Goszczyski, ale charaktery samoistne nie przeamuj
si atwo przez nikogo, nawet przez siebie. To wic Gosz-

czyski, cho na inne zdawa si przechodzi pole, nie by
innym w Sobótce, jak w Zamku kaniowskim:

Syszycie? Janusz rzek do towarzyszy,

Jak^ tam gdb wyprawuj dziwy?

Syszycie, bracia? powtórzy strwoony,
I mia przyczyn, bo ze wdzicznej ciszy,

Któ,r piew pieci, podniosy si wrony
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I rozpuciy nagle krzyk chrapliwy;

Kawki pisDy, gwat hukuclysowy;
Ponurych wilków rozlego si wycie ,

Cikich gazi kolauo bicie ,

Jak eby wicher przelecia zimowy,

I echem pice szczekny parowy.

Janusz rozglijda, sucha, duchem trwoy,

A nie zmiarkuje, co ma trzyma lotem.

Such to do drzewa, to na gaz pooy;
Drzewo brzmi w gbi, skaa drga oskotem,

Jakby gdzie koskie kowalo kopyto.

Nie rad ze suchu, oka w pomoc wzywa,
Chce powsta z miejsca , ale nagle siada —
I ju nie sucha, nie patrzy, nie bada,

Tylko zdumiay wpatruje si w dziwa.

Które nie zawsze, nie wszystkim odkryto :

W cieniach zaroli, na granicach blasku,

Jakby na ramach jasnego obrazku.

yjcych twarzy, gosów mile brzmicych.
Ska zrumienionych , jezior paajcych,
I ugwiedony, ogniami polany,

Powstaje w koo widok wpópodziemny

:

Duch tam lub czowiek mignie na przemiany

To duch pó jasny, to czowiek pó ciemny.

Midzy pnie wierków, midzy cienia smugi.

Snuj si gsto postacie kobiece ;

Czapki na gowach, w nieadzie wos dugi,

Rozwiana odzie, okopeiae lice;

U czapek wiec bezkwietnie paprocie,

A oczy wiec jak w ciemnociach kocie.

Czasem si skupi, czasem si rozbiega,

I tu i owdzie badaj ciekawie
,

Niby nierade i rade zabawie ;

W ich niepokoju co dziwnie strasznego !

Wilki pod krzaki czaj si gromad,
A w gstwie wyszej nocnych ptaków stado -

I wszyscy w pomie wpatruj si wity,
Jakby go w oczy na cay rok brali

Wprzódy nieco, anieli Zamek Kaniowski , a tern bardziej

Sobótka, wysza powie take ukraiska, pod napisem

Mar ja. Nieznany by literackiej krainie pisarz Marji, An-

toni Malczewski, przed jej wydrukowaniem, nieznany by
dugo i po jej wydrukowaniu. W kilka lat dopiero po mierci

autora podniesiono chwa jego dziea. Za przesad, w na-

ganach poszo uniesienie chwalców. Nie pomys, ale przed-

miot wzity z wydarzenia narodowego, utrzyma i utrzymuje

to dzieo na stopniu wysokiej zasugi.



54

Widmo, e tak powiedzie mona, wojewody, idea
polskiego arystokraty; miecznik, ojciec Marji, idea
polskiego szlachcica; myl napadu Tatarów, wydobyta
ze serca dziejów polskich; obrazy Ukrainy Nadboheskiej,

wtórujce im uczucia i mistrzowskie wyprowadzania, w do-

tykalnych niemal postaciach, najgbszych uczu z najulo-

tniejszemi ich odcieniami — oto s, naj wyrazistsze i zarazem

najrzeczywistsze zalety Marji Malczewskiego:

Wszystko si dziwnie plecie.

Na tyra tu biednym wiecie;

A ktoby chcia rozumem dochodzi,

I zginie , a nie bdzie umia w to ugodzi.

Takie jest godo Marji Malczewskiego, a pod nastrojem

którego myl, takie z pod pióra poety popyny rymy:

Ej, ty na szybkim koniu gdzie pdzisz kozacze?

Czy zoczy zajca, co na stepie skacze?

Czy rozigrawszy myli, chcesz uy swobody,

I z wiatrem ukraiskim puci si w zawody ?

Lub moe do swej lubej, co czeka wród niwy,

Nócc aosn piosnk, lecisz niecierpliwy?

Bo czapk nasun i rozpuci wodze
,

A dugi tuman kurzu cignie si na drodze;

Zapa jaki rozarza twojej twarzy niado,
I jak wiateko w polu byszczy na niej rado;
Gdy ko, co jak ty dziki, lecz posuszny yje.
Porze szumicy wicher, wycignwszy szyj.

Umykaj Czarnomorcu! z sw ma skrzypic.
Bo ci synowie stepu twoj sól roztrc.
A ty czarna ptaszyno, co kadego witasz,

I krysz i zagldasz i o co si pytasz,

Spiesz si sw tajemnic odkry kozikowi.

Nim skoczysz twoje kolo, oni uj gotowi.

Pdz, a wród promieni znuonego soca.
Podobni do jakiego od niebianów goca,
I dugo i daleko sycha kopyt brzmienie

;

Ani wesoej szlachty, ni rycerstwa glosy.

Tylko wiatr szumi smutnie, uginajc kosy;
Tylko z mogi westchnienia i tych jk z pod trawy.

Co pi na zwidych wiecach swojej starej sawy.

Dzika muzyka I dziksze jeszcze do niej sowa!



A. gdy cay ich zaszczyt krzaczek polaej róy!

Ach! czyje serce w alu si nie nurzy!

Ruszaj! ruszaj, kozacze ! popiech nakazany!.

Owo, jeli powinnimy przyzna Mickiewiczowi wielkie,

ogromne zasugi w obaleniu dawnego rymotworstwa , w oba-

leniu go przez siebie samego, to jake wielkie s te zasugi,

e pod myl jego natchnienia powstali tacy poeci jak: Zale-

ski, Goszczyski, Malczewski, a obok nich i z nimi albo

póniej: Pandura, Sowacki, Bielowski, Magnuszewski, Go-

sawski, Erenberg, Pol, Wasilewski, Lenartowicz, Berwiski,

Baliiiski, i t. d.

Rzecby mona, e uderzony tym zwrotem wielki genjusz

Mickiewicza, sam si zadziwi, na jak drog pierwsze rzuty

jego pomysów wprowadziy literatur narodow. To, jee-

liby podobnem byo przyzwa na wiadectwo jego zeznanie,

tedy oniemal twierdzi miabym, e o wicie swojego wy-

stpienia sam nie wiedzia, jak i gdzie po drodze, któr

otworzy, on i jego poetyczni spóbracia dojd. Najprzód

zaczyna nóci na ton prawie Polsce nieznany:

Zawczes'nie kwiatku, zawczeiiie
,

Jeszcze pónoc mrozem dmucha,

Z gór biaych nie zeszy plenie,

Dbrowa jeszcze nie sucha.

A oto nie wiele potrzeba byo czasu, eby w odpo-

wiedzi na niezgrabne i niesumienne wydrzeniania z kate-

dry akademickiej warszawskiej:

Ciemno wszdzie, gucho wszdzie,

Nic nie byo, nic nie bdzie.

Ten sam, mniemany wileski kwiatek zawczesny, za-

woa z penej piersi:

Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy!

Modoci podaj mi skrzyda!
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Niech nad martwem wzlec wiatem 1

Modoci 1 ty nad poziomy
Wylatuj , a okiem soca
Ludzkoci cae ogromy
Przenikaj z koca do koca!

Razem modzi przyjaciele!

W szczciu wspólnem , wszystkich cele!

Razem modzi przyjaciele!

I ten szczliwy, kto pad -wród zawodu;
Jeeli poleg on ciaem

,

Da innym szczebel do sawy grodu.

Razem modzi przyjaciele !

Cho droga stroma i liska;

Gwat i sabo broni wschodu:
Gwat niech si gwatem odciska,

A ze staoci ama uczmy si za modu.

Hej! rami do ramienia, spólnemi acuchy
Opaszmy ziemskie kolisko,

Zestrzelmy myli w jedno ognisko

I w jedno ognisko duchy.

Zaprawd po zacztkii takim, ju wszystkie póniejsze
twory Mickiewicza nie mogy zadziwia mylcej publiczno-

ci, tylko raczej twórc ich podziwia i uwielbia, tylko do
serc swych nie z podziwieniem, ale z uwielbieniem przyjmo-

wa sowa tak poczuwajcego si poety.

soce prawdy nie zna wschodu i zachodu,
Równie chtnie kadego plemionom narodu,
I dzie lubice kadej rozszerza ojczynie.

Wszystkie ziemie i ludy poczyta za blinie . . .

Teraz na wiat wylewam ten kielich trucizny.

rca jest i palca mojej gorycz mowy,
Gorycz wyssana ze krwi i ez mej ojczyzny,

Niech re i pali nie was , lecz wasze okowy.

Poeta takie rzucajcy myli, musia przyj do tego na-

reszcie, e wszystko, co pochodzio od niego, naród cay,

modziecy i starcy, mowie i niewiasty, sowem wszystko,

co yo, lub y chciao przyszoci, to przyjmowano
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ze spóczuciem i zapaem. Wszystko ,co yo lub y chciao —
powiadam — lgno do nowego poety, cho nieraz nie umiao
sobie zda sprawy, jak to si stao, e naraz nie tracc nic

z uczu dawnej rzewnoci, zamiast piewek na przykad:

«Nad strumykiem, przy krzewinie ... a

« Ju miesic zeszed, psy si upiy ...»

« Jeden twój umiech, jedno spojrzenie,)) i t. d.

,

naraz poczli wszyscy nóci:

Znikny lasy i ojczyste góry,

Myl zuuonemi ulatujc pióry

Spada, w domow tuli si zacisze —
Lutnia umilka w odrtwiaem rku,
ród aosnego wspórodaków jku.
Czsto przeszoci gosu nie dosysz!
Lecz dotd iskry modego zapau
Tl w gbi piersi ; nieraz ogie wzniec,
Dusz oywi i pami owiec.
Pami naówczas jak lampa z krysztau,

Ubrana pdzlem w malowne obrazy;

Chocia j zami py i liczne skazy
,

Jeeli wiecznik postawisz w jej serce,

Jeszcze wieoci barwy znci oczy ;

Jeszcze na cianach paacu roztoczy

Krane, acz nieco przymione kobierce . . .

Gdybym by zdolny wasne ognie przela

W piersi suchaczów i wskrzesi postaci

Zmarej przeszoci; gdybym umia strzela

^rzmieemi sowy do serca wspóbraci!
Moeby jeszcze w tej jedynej chwili,

Kiedy ich piosnka ojczysta poruszy,

Ucznli w sobie dawne serca bicie ,

Uczuli w sobie dawu wielko duszy !

1 chwil jedn tak górnie przeyli,

Jak ich przodkowie niegdy cae ycie . . .

"Zrozumiay tak mow ubogie serca piastowe » — to

te gdy poeta wzniós si do godnoci waciwej, gdzie by
modzieniec, któryby, jak za poprzednich czasów kady po-

wtarza z Niemcewiczem jego piewy historyczne,
a z Góreckim mier zdrajcy ojczyzny, teraz z Mickie-

wiczem, ów modzieniec nowego pokolenia, nie oywia si
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by i nie pokrzepia Od do modoci, Grayn, Wa-
le nrodem? I gdzie bya na ziemi polslciej matrona, czy

dziewica, Ictóraby z nim z gbokoci swej piersi nie woaa
serdecznie?

Któ me westchnienia, kto me zy policzy?

Czy jn tak dugie przepakaam lata.

Czy tyle w piersiach i oczach goryczy.

e od mych westchnie pordzewiaa krata?

Gdzie za upadnie, w zimny gaz przecieka,

Jak gdyby w serce dobrego czowieka!

Jest wieczny ogie w zamku Swentoroga,

Ten ogie ywi pobone kapany;
Jest wieczne ródo na górze Meudnga;

To ródo ywi niegi i tumany —
Nikt moich westchnie i lez nie podsyca,

A dotd boli serce i renica.

Pieszczoty ojca, matki ucinienia.

Zamek bogaty, kraina wesoa,
Dni bez tsknoty, nocy bez marzenia;

Spokojuo na ksztat cicliego anioa,
We dnie i w nocy, na polu i w domie.

Strzegy mnie z blizka, chocia niewidomie.

Trzy pikne córki byo nas u matki, '

A mnie najpierwej dano w zamzcie;
Szczliwa modo, szczliwe dostatki!

Któ mi powiedzia, e jest inne szczcie?
Pikny modziecze! na co mi powiedzia

To, o czem w Litwie nikt pierwej nie wiedzia'

Bogn wielkim . o jasnych anioach ,

Kamiennych miastacli , kdy wiara wita.
Gdzie lud w bogatych modli si kocioach,
1 kdy dziewic suchaj ksita,
Waleczni w boju. jak nasi rycerze,

Czuli w mioci, jak nasi pasterze.

Owo, jak W tak krótkim przegldzie mona byo zesta-

wi te owe czasy wietnej przeszoci naszej, w tych rónych
epokach, wielce od siebie odlegych, lecz myl narodow
zwizanych i w tej chwili ze sob cznych: Kochanowskiego,

gdy za tak zwanych zotych czasów literatury polskiej by
ksiciem poetów polskich, Krasickiego, Naruszewicza, Kar-

piskiego i tylu innych, którzy takimi zwaby si mogli za
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czasów Stanisawa Augusta; Brodziskiego z czasów legjo-

nowych i ksistwa Warszawskiego; Mickiewicza i Mochna-

ckiego nareszcie, wraz z orszakiem im towarzyszcych Mal-

czewskich, Zaleskich i Goszczyskich, z których kady
w szczególnoci i wszyscy spoem penili wielki, a wity
obowizek w obec potrzeby narodowej. Ale czy na tem

koniec? Nie! Penili i spenili oni dobrze swoj powinno
narodow! Tylko ludzko na drodze przeznaczonej dla siebie

nie zatrzymuje si, ale idzie, ale postpuje cigle! O! my-

liby si wielce ten, ktoby z Lamartinem chcia twierdzi:

«Swiat nie postpuje, wiat rusza si tylko,

a rusza si w kóko tylko i po to tylko, aeby po pewnym
przecigu czasu tego koowania wróci do punktu, z którego

niegdy by wyszed.

»

Owo to z takiego powodu wyraenia si czowieka, który

nie tylko jak poeta , literat i filozof zajmowa stanowisko

wielkie, poczuem si w obowizku wypowiedzenia tego, co

pozwólcie dzisiaj mi streci.

«S ludzie, mówi Lamartine, którzy mi wyrzucaj zroz-

paczenie o wiecie, odwodzenie ducha ludzkiego od witej
jego dnoci w postp nieskoczony i wieczny. Odpowia-

dam (sowa s Lamartina) : » Wolno Platonistom marzy
snami Platona, ale ja, niestety! rozbudziem si z tych sów
dawno. Na postp czasowy, wzgldny i okrelony, zgoda!

Na postp nieograniczony i nieustajcy, nigdy! Nic nie ma
nieograniczonego w naszem drobnem jestestwie, zacinitem

•do byskawicy w trwaoci, do atomu w przestrzeni, do

szczypty prochu. Mrzonki w ideach ujd jeszcze, ale mrzonki

w rzeczywistoci, w przyrodzie! Oh! ywioy same z nas by

si naigraway. Historyk, któremu zdrowego rozsdku, po-

dniesionego a do poezji i a do imaginacji, nikt nie zaprzeczy

(zapewne p. Thierry) podaje nam uderzajcy i wzniosy obraz

tego pochodu w postp cywilizacji spoeczeakich. Oto jest

ten obraz:

— «Ty to pamitasz moe, o królu! — mówi pewien wódz

saksoski do swego wadcy — co si zdarza czasami w dniach

zimowych, kiedy ty siedzisz u stou z twoimi jeneraami

i ywy ogie iskrzy si z komina w sali cieplej: ale ddysto,
nieno i mrono zewntrz? Wtem ptaszyna chyem skrzy-

dem przemkna sal, wpadajc jednemi drzwiami, a wypa-
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dajc drugiemi Chwila przelotu tego jake dla niej penjj

bya sodyczy! Ptaszyna ani dreszczu, ani wiatru, ani zimna
nie czua. Lecz to chwila przelotna; ptaszyna w oka mgnie-

niu znika i z zimy przesza w zim ! Otó takiem wydaje

mi si take ludzkie ycie na ziemi i jego trwao
chwilowa, porównana z przestrzeni, czasu, która j po-

przedzia, i która idzie po niej: z zimy przechodzi

w zim. » —
((Sota zewntrz, deszcz, nieg, wiatr, zimno, oto udzia

czowieka — dodaje Lamartine: sala ciepa i opatrzona, to

postp; ptaszyna, to cywilizacja spoeczestwa, która w^pa-

dnie na chwil do tej sodkiej temperatury, ale która, nie-

stety ! nie spocznie tam dugo i która cigana niestaoci
ludzk, przechodzi z zimy w zim. Przyómy drzewa na

ogie i promy Boga, aby wiato i ciepo trway jak naj-

duej, ale nie schlebiajmy biednej ptaszynie przelotnej i nie

wierzmy w wieczno czegokolwiek na ziemi : nawet naszych

snów. I)

Po takiem przytoczeniu wasnorcznych i drukiem po-

twierdzonych wyrazów, ju niepodobna wtpi, tylko dziwi
si raczej: jak to si stao, e to, co by miao odparciem

zrazu zrozpaczenia, obrócio si w najjaniejsze jego przy-

znanie. Zaiste, jeeli Samieczykowie surowymi okazali si
dla Homera, a za krytycy surowszymi od tamtych dla La-

martina, tedy on okaza si jeszcze surowszym od jednych

i od drugich wzgldem ludzkoci, odzierajc j z tego,

co miaa najdroszego, najlepszego i najmilszego: z wiary

w postp, i co za tem idzie: z nadziei w lepsz przyszo.
Opatrzno w swem wszechmocnem i nieograniczonem mio-
sierdziu daa czowiekowi oprócz rozumu i woli, pami
take; i jakime sposobem si dzieje, e czowiek, zapisujcy

te sowa zrozpaczenia, tak prdko zatraci pami tego, co

zaledwo o stronic kilkadziesit wyej by sw wasn rk.
zapisa

:

« Czowiek uwaany jako istota cielesna — pisze tam La-

martine — jest niczem na tej ziemi, która sama take jest

niczem ; ale czowiek uwaany jako istota dwóch pierwiast-

ków, jako ogniwo poczenia materji i ducha, nicoci i bó-

stwa, zmienia natychmiast oblicze. Czowiek zanurzony

w znikomym promyku wiata i który swojem maluctwem
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rozwiewa si w nicoci, %czy si naraz wielkoci swoj
z bóstwem.))

I równie w innem miejscu: ((Ktokolwiek z uwag bada
arcydziea ludzkoci, nawet najodleglejsze, ten przyzna

musi, e te arcydziea, te odamki arcydzie, które kto inny

mógby na pocztku uwaa, s dalszym cigiem albo odro-

dzeniem pomników, do nas niedoszych. Ze wic jest rzecz

najmniejszej nieulegajc wtpliwoci, e kiedy taki uczony

i wjnnowny myliciel, jak Job, przedstawia si nagle w bi-

blji z ksig swego imienia, tedy tu mdro, to przewiad-

czenie, ta wymowa, nie pozostay bez przodków w piaskach

pustjTii pod nazwiskiem koczowniczego i nieowieconego

Araba. I e take jest prawd najzupeniejsz, e kiedy taki

poeta jak Homer pojawia si nam nagle, z ow bosk do-

skonaoci jzyka poezji, gustu, mdroci na koczynach
mniemanego barbarzystwa, tedy powiadam: jest prawd naj-

oczywdstsz, e Homer nie wsta z nicoci; e nie on sam,

on sam jeden, odkry cae niebo i ca ziemi, nie sam je-

den on stworzy ów jzyk poetyczny i ten cudownie dwi-
czny piew rymów swoich. Ale i przed tym Jobem i e
przed tym Homerem byy mdroci i po za wzrokiem, któ-

rych zbytnia odlego nie dozwala nam przejrze ich obsza-

rów, ani zmierzy ich gbokoci, a których owi wielcy

mistrzowie byli acuchem i streszczeniem. Nic nie rodzi

si z niczego na tym wiecie: nawet genjusz — to ilekro

spostrzeecie wielki literacki utwór, tylekro bdcie pewni,

e po za tym utworem jest literatura skryta w mgle odle-

goci, której on jest acuchem i streszczeniem, lecz nie

pocztkiem.

»

A. wic jest cig, jest acuch, pasmo; jest wiosna, lato

i jesie, nie sama tylko zima; a wic nie z zimy w zim,
ale z zimy w wiosn, w lato i jesie kolej idzie ludzko!
Bo tak chciaa Opatrzno : aby po siewach nowej wiosny i i^o

roni nowego lata, zeszy plony nowej jesieni, zasób na now
zim , któr znowu Opatrzno zsya dla tego tylko , aby da
czas swemu mylcemu stworzeniu do namysu i do roz-

mysu: jakby now wiosn, nowe ato i now jesie, które

po zimie przyjd, najlepiej, czy lepiej od wszystkich, które

je poprzedziy, na korzy i pociech ludzkoci spoy-
teczni.
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. Owo Bóg nasz opatrzny, Bóg prawdy, wiata, mioci,

Bóg nasz Chrystusów, takim raczej gosem, gdyby tego po-

trzeba byo, przemówiby do swego mylcego stworzenia,

czowieka: "Stworzyem ci§ na obraz i podobiestwo moje,

aby wiecznie i cigle ukada si na podobiestwo moje;

aby wiecznie i cigle, bez przerwy i bez zatrzymania si na

chwil, dy do tej doskonaoci, któr ja jestem, a u kresu

której i po miljonach miijonów wieków bez koca, wszake
nigdy nie staniesz: bo kres, to ja. Bóg twój! A biada ci,

jeli kiedy wzbijesz si w dum, a powaesz z zapominaj-

cym si na chwil poet: Stanem u kresu, Bogiem
jestem ! . . .

»

Zdaa wic bd od nas wszelka mowo i myli blunier-

cza. Wiara w postp, w postp wieczny i cigy, nigdy

nieustajcy, a jednake nieskoczony nigdy — oto jest wiara

moja, wiara niczem niezachwiana i niczem nieograniczona,

a pod wpywem której spogldajcemu na rzeczy ludzkie za-

iste wiele z nich koniecznie inaczej iirzedstawia si musi,

jak te si przedstawiaj ludziom wiary przeciwnej. Wedug
mnie wszelka ludzka i wiadomo i nauka dzisiejsza jest

wanie tylko dalszym cigiem, tylko streszczeniem wiedzy

i dowiadczenia chwil i wieków ubiegych. Nie z siebie wys-

salimy wszystko, co wiemy i co umiemy ; najwiksz owszem
i najlepsz cz tej wiedzy i tej nauki dostalimy w spadku

po ojcach, dziadach i naddziadach naszych, a które wzboga-

cone naszem dowiadczeniem i prac, przekaza mamy sy-

nom , wnukom i prawnukom naszym ku wiecznemu i cigemu
postpowi ludzkoci. To te jest postp ludzkoci, postp
wszdzie obecny i we wszystkiem widoczny. Ojcowie nasi

nie widzieli tego, co my widzimy; nie umieli tego, co my
umiemy; my nie umiemy i nie widzimy tego, co synowie

nasi umie i widzie bd. Pismo, druk, para, gaz, elektry-

czno i owe tysice codzie liczniejszych i codzie waniej-

szych wynalazków, których my do sytoci uywamy dzisiaj

owoców, wszake nie byy udziaem ojców naszych.

Nieche wic Lamartine zatrzyma przy sobie swe o Bogu
i o jego woli wzgldem przeznacze ludzkich wyobraenia

:

to rzecz jego. Ale my , którzy z dowiadczenia i z zawodów
tego dowiadczenia, wiedzie ju nareszcie doskonale win-

nimy, czem s dla nas wszelkie doktryny i praktyki obce:
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Boalów, Wolterów iLaharpów, Goetych i Szyllerów, Kantów

i Heglów, Bajronów i Szekszpirów, lepiej zdaje mi sig

i pewnie stokro i tysii]ckro lepiej wyjdziemy, jeeli zosta-

niemy przy naszych naukach wasnych i na naszym wasnym
oprzemy si gruncie; jak tego dali dowody romantycy nasi

w r. 1830, przechodzc z pola myli na pole czynu, a którym

bya literatura powstania listopadowego.

Ogólnie uwaajc rok listopadowy, 1830 — 1831, nigdy

nie móg by on innym pod pisarskim wzgldem od wszystkich

poprzednich, jemu podobnych. Caa czasu owego umysowo
zamyka si cile w obrbie mu odpowiednim i tern jest

w odniesieniu do ogóu literatury polskiej, czem w swoich

czasach byy dla niej konfederacje i legjony. To samo ju
jest dostatecznym dowodem, jako myl polska umie si ze-

spoli w jedno ognisko, kiedy si w swoim narodowym
obowi^zku poczuje.

Akta urzdowe i postanowienia, uchway, manifesta, ode-

zwy , adresa, projekta, relacje mowy, kilka broszur treci

politycznej, wii^zka piewek i poezji polityczno -wojennych

i rewolucyjnych, nareszcie dziennikarstwo perjodyczne — oto

cay zastp pisarski z czasów powstania r. 1830.

Najpierwszym drukowanym aktem pisarstwa listopado-
wego, bya odezwa komisji umorzenia dugu krajowego,

która opiecztowawszy majtek publiczny w banku, stawiaa

go w tej odezwie, wydanej z rana 30. listopada, pod bezpo-

redni opiek ludzi i wojska polskiego, a na któr zebrane

tumy przed gied odpowiaday okrzykami: «Nic si zego
nie zrobi, niech si nie boj! My tylko bi Moskala chce-

my !
I) Równoczenie prawie z tym aktem rozrzucon zostaa

wiadomo o nowym skadzie rady administracyjnej, a w par
godzin póniej odezwa teje rady.

Ale lud wyzwolony nie sucha tego podszeptu, i woajc
o Chopickiego , piewa chórem: « Dal ej bracia do bu-
atai), pie na prdce, na bruku uoon, i równoczenie

z odezw rady administracyjnej, w miar jak wychodzia

z pod prasy, rozrzucan pomidzy tumy. Autorem tej naj-

pierwszej pieni narodu zmartwychwstajcego by: Rajmund
Suchodolski, przed powstaniem urzdnik w banku, a w po-

wstaniu najpatrjotyczniejszy poeta, najwaleczniejszy o-
nierz.
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Jemu winno powstanie najwiksz cz najpopularniej-

szych i najulubieszych pieni swoich.

Oprócz owego pierwiastku poezji listopadowej, Sucho-

dolski by autorem prawie wszystkich pieni, piewanych
pocztkowo u Honoratki, a nastpnie po wszystkich pukach
i obozach powstaczych.

Do nich naley owo sawne: Ram! tam! tam! czyli

Moskalu wygnany! — Ach! Ach! Co za strach! —
Warszawianka dla kochanka — i wiele tym po-

dobnych.

Niechaj kto jak chce przedrwiwa sobie piewajc, mo-
dzie u Honoratki — tego jednak zaprzeczy nie zdoa, e pie-

wajce wojsko regularne swój marsz: «Za Bug— na Litw!))

i piewajce Krakusy swoje domowe krakowiaki, tgo biy
Moskala.

piew, to mowa serca, to mvizyka duszy.

Tene sam Suchodolski piewajcy na bruku warszawskim

i u Honoratki, piewa sn szczerze i pod Ostrok, gdzie

by kul na wylot przestrzelony, i sn piewa szczerze i:)od

Warszaw, take w obronie której, jeszcze nie zupenie wy-

leczony z przestrzau pod Ostrok, nog utraci, i tak na

wskro przeszyty i w kaway pocity, bohaterskiego ycia

piewajcy dokona.

Wprost przeciwnie piewa jenera Chopicki, którego —
kiedy podug wyraenia si Niemcewicza: « Wpad jak

w wod)) — rewolucja i i^ada administracyjna, obiedwie

w innym celu, szukay. Powstanie byo przeciw Mikoajowi.

Chopicki gwatem z ukrycia wywleczony, bra wadz z rk
rzdu, dziaajcego w imieniu Mikoaja, poniewa go imie-

niem Mikoaja wzywano. Rewolucja widzc si w tak

opakanem pooeniu, zadraa; lecz potem ochonwszy
z pierwszego przeraenia, rozdsaa si i postanowia objawie,

czego chce, aby umykajcym si od spenienia jej dzy od-

j pozór niewiadomoci.

Wieczorem tedy dnia 1. grudnia zeszli si o godzinie

umówionej czonkowie zwizku, który zacz spraw, a mia-

nowicie* Maurycy Mochnacki, Ksawery Bronikowski, Ludwik
Nabielak, Ludwik ukowski, Józef Mejzner, Józef Kozowski,

Anastazy Dunin i mnóstwo innych patrjotów po wikszej

czci cywilnych. Cel zgromadzenia by wiadomy. Uchwalono
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jednomylnie potrzeb utworzenia rewolucyjnego, zbrojnego

klubu, to jest: jedynej jaka natenczas bya podobnej wadzy
ludowej, aby wywróci rzd, dziaajcy w imieniu Mikoaja,
albo w najgorszym razie, jeliby sig to nie udao, zmusi
ten rzd nawet si do przybrania charakteru rewolu-

cyjnego.

Poniewa rada administracyjna przycigna do siebie

Joachima Lelewela, jako jednego z dygnitarzów opinji pu-

blicznej, aby mu wic jjoda sposób wycofania si, obwoano
go, cho nieobecnego, prezesem jednomylnoci.

Wice -prezesem klubu wikszoci gosów obrany wtedy
zosta Ksawery Bronikowski, a sekretarzem Franciszek

Grzymaa.

Kiedy tak na ratuszu klub stawa rewolucyjnj-, tymczasem

w banku rada administi'acyjna traktowaa z carewiczem

o powrót. Ciekawa ta konwencja, spisana przez Lelewela

pod tytuem: "Delegowani w Wierzbnie dnia 2. grudnia

1830 r.)), pozostanie na zawsze równie charakterystycznym

jak enigmatycznym owej epoki dokumentem.

Wie o tej deputacji obiega piorunem ca stolic

i sprawia wszdzie najgorsze wraenie. Mnóstwo osób,

zkdind przychylnych radzie, ganio jej ten postpek; wielu

zaczo nakoniec przeziera. Ci wszyscy, co byli temu prze-

ciwni, na placu przed bankiem, cywilni i wojskowi, prócz

tego niektórzy czonkowie izby poselskiej, adwokaci, mie-

szczanie, profesorowie, uczniowie, deputowani rónych wojsk

oddziaów, rzemielnicy, podchorowie w liczbie przeszo

tysica kilkuset, napenili od zmierzchu sale - redutowe,

gdzie o wanych rzeczach, jak wszdy goszono,
mowa by miaa. Mocy, zgody, jednomylnoci uyczali

temu wielkiemu zebraniu rozstawieni w rónych jego

punktach czonkowie zwizku patriotycznego. Paasze, ka-

rabiny, pistolety, zdaway si zwiastowa: e co tu uchwa-

lone zostanie, to moc do skutku przywiedzione bdzie.

Mnogi lud, pobudzony, nastrojony pierwej przez emisarju-

szów klubu , napeni wraz z onierzami plac Krasiskich

i dziedziniec przed gmachem rzdowym. W rodku naj-

obszerniejszej sali, gdzie si wiksza cz obecnych zmie-

ci moga, postawiono stó dugi, wazki. To bya mó-

ZiENKOwicz, Literatura. I. 5
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wnica. Nierzsiste wiato kilku kagaców, kilka wiec,

zaledwie rozjaniao pochmurne czoa modych i starych

fizjonomji, które uniesienie, duga bezsenno i oczekiwanie

wanych wydarze, zarówno oywiay, jak charakteryzoway.

Im mielsze wyraenia z ust mówców pyny, tym gort-

szym to zbrojne zgromadzenie unosio si zapaem. Im
zuchwalsze podawano wnioski, tem raniejsze okrzyki:

« Zgoda! zgoda!)) guszyy ze wszech stron zdanie przeciwne,

potpiay nikczemno folgujc rzdowi, albo boja
obracajc swe oko ku rogatkom, gdzie sta carewicz.

Oklaskiem by wtedy szczk ora. Kolbami przybijano wota

na stole , i pewnie adna izba prawodawcza silniej entuzja-

zmu swego odda nie zdoa. Pitnastoletnie milczenie pod
wielkorzdztwem Konstantego, nadawao wyszy ton, wy-
sze niejako znaczenie sowu kademu odwanie, publicznie

powiedzianemu. Po raz pierwszy, w obec tysica w zam-

knitem kole, powstanie spowiadao si z myli swoich.

Po raz pierwszy wyranie i dobitnie z precyzj owiadczao,

czego chce, co zamierza. Mówi przeciwko temu, przed

którym drao wszystko od Wisy a do Kewy, który

móg jeszcze powróci, byo to wtenczas co tak dziwnego,

nadzwyczajnego, e to za zasug, nawet za moc duszy po-

czytano.

Najdzielniej i najmielej na tem zgromadzeniu wyst-
pi Mochnacki. Przez ca godzin tumaczy on stan

publicznego interesu , zabiegi przeciw - rewolucyjne ; nade-

wszystko za stara si okaza wielkie niebezpieczestwo,

w jakiem spraw narodu utrzymywaa obecno carewi-

cza pod Warszaw, a wiksze jeszcze, jeliby wolno
puszczony z wojskiem do Ziem zabranych ruszy, z czego

naturalne wyprowadzi wnioski, aby gosami poparli Mo-
chnackiego: Bronikowski, Nabielak, Kozowski, ukowski
i inni klubici.

Zgodzono si jednomylnie : aby do rady administra-

cyjnej wysa deputacj, która po wielu korowodach
i zwokach posuchanie jej prawie szturmem zdobya.

Nie byo bez skutku to energiczne wystpienie klubistów,

ale otrzymany, by wcale zamierzonemu przeciwny. Carewicz

mia pozosta jecem rewolucji, a podmówiono go, aby

jak najprdzej cay z pod Warszawy uchodzi. dano
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rozwizania rady administracyjnej i zmiany radykalnej

rzdu, a tylko przybrano Mochnackiego i Bronikowskiego,

i to z gosem doradczym. Tizeba byo koniecznie okrzesa,

a jeeli podobna, cakiem usun wpyw osób, które jej

swego udzielay kredytu. W tej myli poszed na klub

Mochnacki. Byo to w nocy z dnia 3. na 4. grudnia.

Posiedzenie byo niezmiernie liczne i, jak cigle, zbrojne.

Ale przemaga ju w niem ywio przeciw - rewolucj'jny,

a raczej podejrzywajc dobre chci i bezinteresowno rewo-

lucjonistów. Nie przenikajc tej, tak prdko dokonanej

zmiany, Mochnacki z t sam miaoci i otwartoci, co na

posiedzeniu poprzedniem mówi zacz, ale go zakrzyczano;

pogaszono wiece i lampy, a tych, którzy posiedzenie chcieli

przedua, rozpdzono bagnetami.

Taki by koniec pierwszego okresu ycia klubu, który

mia powoanie wyrwa rewolucj z rk przeciw- rewolucjo-

nistów i by owym filarem, podtrzymujcym moc i prawo

opinji rewolucyjnej.

Wybacz mi suchacze to pozorne od przedmiotu zbocze-

nie. Wszake stawia klub obok rady administracyjnej , re-

wolucj obok przeciw -rewolucji, chciaem przywie przed

oczy dwa te róne obrazy , w których si streciy dwie od-

mienne myli , dwa najprzeciwniejsze sobie ywioy , a które

z wiksz albo mniejsz wyrazistoci odbiy si nie tylko

w caym dalszym cigu listopadowej literatury, lecz i w na-

szem pielgrzymowaniu. Bya to wreszcie jedyna w owych

czasach literatura. Wstp i zapowied tego , co , gdy poko-

nana rewolucja ustpi, zwycizka przeciw -rewolucja podj
i dokona miaa.

Jako nazajutrz po rozpdzeniu klubu puszczonem zostao

w obieg pismo perjodyczne pod tytuem: « Polak sumienny »,

z drukarni bankowej
,
pod rozkazami ministra skarbu bdcej.

Partja Lubeckiego zrobia Mochnackiemu ten honor, e
pierwsze kolumny swego urzdowego organu powicia za-

rzutom przeciw niemu. Wkrótce potem, lub póniej nieco,

z samej kolei silniejszego, lub sabszego spóczucia jednych,

a oddziaywania drugich stronnictw i osób , zjawiy si inne

rewolucyjne organa, zlane w dziennikarstwo, t ra od po-

cisków cenzury wolne, a które odtd a do koiica, przez

cay cig powstania podejmowao wycznie wszystkie trudy

5*
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polemiki publicznej i przeprowadzao samo na siebie wszyst-

kie widzenia i doktryny polityczne oraz socjalne, na jakie

Polska listopadowa zdoby si moga.
Jedyny ten zastp, w którym rozwija si ówczenie

moga umysowoó polska, bdzie przedmiotem nastpnego

przegldu.



KURS CZWARTY.

1860 r.

W ci.gu ubiegego tygodnia
,
jeden z moich wspóziom-

ków zwróci uwag, i moe niepotrzebnie zajmuj suchaczów

przytaczaniem wyjtków rzeczy im znanych. Przyznaj, e
uwaga ta byaby w zupenoci suszn, gdybym nie mia na

celu zestawienia i porównania rónych epok literatury

polskiej i pisarzy z tych czasów w ogólnoci i w szczegól-

noci. Wszake acz w rzutach i zarysach tylko przedstawiam

literatur polsk i jej literatów, jednake jak w sztukach,

jak w malowidle, rzebiarstwie, budownictwie, albo wreszcie

w historji naturalnej nawet, teorja wtedy dopiero przybiera

pitno rzeczywistej wartoci, kiedy jest poparta praktyk

czyli przykadami — to jest: e aczkolwiek nie jest bez po-

ytku mówi, przedstawia, rozbiera i ocenia prace

oraz utwory Wandyków, Dawidów, Lineuszów, i t. d.; albo

opowiada, jak wyglda i czem jest budowa gotycka, grecka,

rzymska, maurytaska, egipska, chiska, indyjska; albo

czem si róni so od lwa lub girafy, orze od nietoperza,

i tym podobnie; lecz e daleko wicej jest poytku i e
dopiero wtenczas jest rzeczywisty poytek, kiedy te arcy-

dziea i twory natury czy sztuki wasnemi si oczyma oglda
i ocenia. Tak podobnie i w literaturze nie do jest mówi
o pisarzu, e pisa, a nawet co pisa i jak pisa, lub czem

si jeden od drugiego róni, ale to wj'bitnie wasnemi jego

odda sowami. Nie mog te przemilcze, i nie tylko jest
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zamiarem moim, mówi do tych, którzy te rzeczy znaj
i doskonale znaj,, ale i do tych take, którzy je mao albo

wcale nie znaj. Có byo znajomszego, co pospolitszego

nam uczestnikom listopadowego powstania nad jego dzien-

nikarstwo? A tymczasem ilu jest w kraju, ilu z pomidzy
tu obecnych, którzy go wcale nie znaj? Cz tych podów
wróg zabra , czg wyniszczy przestrach albo lekcewaenie,

reszta posza przypadkowo pod placki, tak, e w tej chwili

moe na caej ziemi polskiej cudem chyba znalazby si jaki

egzemplarz tych pamitek wielkich, wielkiego narodowego

aktu; a zreszt wszyscy, jak tu jestemy, i znamy, i umiemy,

i nasze narodowe pieni, i Ojcze nasz, i Dziesicioro

przykaza, a jednak nie zaszkodzioby z nas nikomu, jee-

elibyray je sobie codzie, co rano i co wieczór, w pamici
odwieali.

Przechodz do przedmiotu, systematem ogólnym zakre-

lonego.

Zaprowadzenie dziennikarstwa mona uwaa za jedn
z najgówniejszych korzyci druku. Ujrzelimy je u nas

w pierwszpj poowie zeszego wieku, nie o wiele w tera

uprzedzeni od innych narodów. Prowadzone wedug niedo-

kadnych poj, dziennikarstwo jDolskie dugo nie odpowia-

dao swemu przeznaczeniu. Przywykli wszystkiego wyglda
od cudzoziemców, nie przeniknieni t jasn a prost prawd,
e ci, których naladowalimy, nie mieli, bo mie nie mo-
gli, adnego przed sob wzoru, poruszalimy dugo dzienni-

karstwo nasze spryn naladownictwa. Dojrzenie wyobra-

e, objawione najwybitniej na przerodzeniu si poezji,

mona uwaa za er wyjanionych poj narodu o wanoci
i potrzebie pism czasowych, czyli dziennikarstwa. Jako
istotnie, jeeli kto z rozwanym i rozsdnym pogldem
zwróci si w przeszo, ten przyzna musi, e od tej chwili

dopiero spoeczestwo europejskie przychodzi do powsze-

clmego a rzeczywistego poczucia si i uznania si w sobie,

od której dziennikarstwo rozpoczyna swoj epok i peni
zaczyna naleny a waciwy mu obowizek. Dziennik to nie

ksika zwyczajna, która u nas w Polsce dzisiaj jeszcze nie-

stety ! na 100, 300 , a ju prawie najwicej , z maym wyj-
tkiem, bo nie ma reguy bez wyjtku, na 500 egzemplarzy

si odbija, z których jeszcze poowa w skadzie ksigarskim.
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butwieje, z których drug potowe ledwie czyta dziesity lub

dziesita; kiedy ju dzi na przydad, dziennik Czas, lub

Oazeta Warszawska, licz na tysice abonentów , a z któ-

rych kady egzemplarz, idc z rki do r§ki, dziesiciu albo

Avicej nieabonujcych liczy moe czytelników. Nie dosy
na tern; ksika zwyczajna jeden tylko przedmiot traktuje,

kiedy w dzienniku, jeli dziennik chce, wszystko objtem
by moe: nauki, sztuki i umiejtnoci, przemys i handel,

literatura, poezja i proza, historja, krytyka i filozofja, reli-

gja i teologja, polityka i dyplomacja — sowem, wszystko
dla wszystkich, czyli encyklopedja, powtarzajca si co-

dzie, a której w tem zasuga najwiksza wanie, e si co-

dzieu powtarza.

Bo jeeli , co czowiekowi waciwe i nawet nieuniknione,

znajd si tam niedokadnoci, omyki, faszywe relacje,

bdy i krzywdy, to je jutro nie tylko sprostowa, naprawi

i usun mona, ale jeeli istotnie jedne czy drugie zasu-

guj na to, aby je podnie albo obali, tedy jest otwarta

droga ku temu codzie sumiennemu dziennikarzowi.

Bo ksika zwyczajna wreszcie jest wyrazem i treci

pojedynczego czyli osobistego przekonania albo zachcenia,

kiedy dziennik jest, a przynajmniej by winien wyrazem

i treci, jeeli nie ogólnej opinji publicznej, to tej czci
spoeczestwa, której myl i denie na kartach jego odbija

si i rozwija, czyli reprezentowa i ksztaci si maj.

A nie potrzebuj mówi, e rozumiem pod takiemi poytkami

dziennikarskiemi chwile, w których dziennikarstwo ma rce
najwolniej rozwizane. Ztd dziennikarstwo, jeli nie naj-

pierwsze i nie najgówniej sze oraz nie najkorzystniejsze dla

pracowników w tej winnicy zajmuje miejsce, to pewnie naj-

waniejsze, najobtitsze w owoce, a wic najpotrzebniejsze

i najpoyteczniejsze dla celów spoeczestwa.

Nie byo dziennikarstwa za dawnych czasów Polski i caej

Europy, bo te nie byo wyrazu czyli ekspresji z jednej,

a ksztacenia si czyli postpu z drugiej strony. A jaki od

tych czasów postp rczy i wielki u nas samych tylko! Za

Stanisawa Augusta blade byski ledwo; za powstania Ko-

ciuszkowskiego i Ksistwa Warszawskiego wita ju za-

czyna; za Królestwa Kongresowego, acz tumiona ciemnociami
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nocy, rumieni si ju jutrzenka na dzie, który mia rozwi-

dnie, owieci i zbawi ca Polsk i cae spoeczestwo

ludzkie; i dla tego te, zanim przejd do penego dnia,

którym si rozpromienio polskie dziennikarstwo pielgrzym

-

skie i odbio si wiatem jego w dziennikarstwie kr aj o

-

wem roku 1848 i 1849 tak mocno, e do dzisiaj odbija si

w niem jeszcze— musz nad niem zastanowi si obszerniej,

anieli nad tem, które je poprzedzio.

Z wiadomoci, jakie dotd miaem lub w pamici za-

trzyma mogem, powiedziaem, e najpierwszym dziennikiem

powstania listopadowego by: Polak sumienny.

Prawda historyczna wymaga, powiedzie dzisiaj: e naj-

pierwszem pismem powstaczem by dziennik: Patrjota,
wydawany przez Franciszka Grzyma i Ksawerego Broniko-

wskiego , a o którym
,
jako takim , w braku róde nie mogc

mówi, przechodz do drugiego z kolei:

I. Polak sumienny. Zaoony by zaraz w pierwszych

dniach rewolucji w drukarni banku. Nikt nie chcia si
przyzna do zaoenia. Opinja wszake publiczna wska-

zywaa za jego jego zaoycieli: najprzód ministra Lubeckiego,

a po jego wyjedzie w delegacji do Petersburga: Alberta

Grzyma i Antoniego Cypriskiego. Dzisiaj to i^ewna, e
obaj ci obywatele do tego dziennika pisywali, ale isto-

tnemi jego filarami byli: Konstanty widziski, Gustaw Ma-
achowski, Bruno Kiciski, Romuald Hub, Krystyn Lach
Szyrma, Teodozy Sierociski, i jeszcze kilku innych.

W ogóle Polak sumienny zaleca si wieoci wiadomo-
ci z linji bojowej , bo jemu najprzód udzielane byy wszel-

kie raporta urzdowe, i chopaki uliczne, co przed powsta-

niem nosiy piasek wilany po Warszawie, krzyczc: ((Piasek

czerwony, óty, róowy — do podogi bardzo zdrowy !« —
potem woay co ranek: <( Polak sumienny — bardzo cie-

kawy.)) Jako publiczno, w braku wszelkiej edukacji poli-

tycznej, zaspakajaa si nowinkami o marszach i obrotach

wojska, nie troszczc si o dno i dziaania czyli

ycie i mier ojczyzny. Wszake po upadku reformy

rzdu, upad w opinji i Polak sumienny. Zostawiono

wic widocznego wydawc o wasnych silach, a zaoono
Zj ednoczeni e.



73

II. Zjednoczenie. Wychodzio jak poczj^tkowo Polak
sumienny w wielkim formacie, na ksztat owoczesnych

dzienników francuzkich i na pigknym papierze. Rozrzucane

byo wszdzie bezpatnie , zwaszcza po odwachach gwardji

narodowej. Pismo to zalecajce jedno i zgod, w celu

popierania de rozsonionych przy projekcie reformy rzdu,

wiele baamucio. Redaktorowie jego byli ci sami co i Po-
laka sumiennego. W kocu jednak i Zjednoczenie
po walkach z dziennikami opozycyjnemi, a mianowicie z Ga-
zet Polsk, upado w opinji tak, i w ostatnich dniach

przed atakiem Warszawy, Jan Nachtman, odpowiedzialny

wydawca Zjednoczenia, sam na siebie obj redakcj

musia, lubo po nocy 15. sierpnia ustaa zupenie Zjedno-
czenia potrzeba.

III. Nowa Polska. Naprzeciw Polakowi sumien-
nemu, a potem Zjednoczeniu, oraz innym organom
kontra-rewolucyjnym, o których z kolei mówi przyjdzie,

stan dziennik Nowa Polska, sam nazw i godem: «by
albo nie byo, wypowiadajcy myl wprost przeciwn. Ró-
ne przeszkody, a najmianowiciej zraenie si niepowodzeniem

najenergiczniejszego z rewelucj onistów, i przeto e go wedug
zasugi nazw, naczelnika de facto rewolucji dziaajcej,

Maurycego Mochnackiego, który, jak sam o sobie si wy-

raa: ((Opuszczony od przyjació prywatnych, w klubie za-

wiedziony od przyjació publicznych, w radzie czyli w ów-

czesnym rzdzie przez najrewolucyjniejszego z czonków,

w szkole podchorych przez jej naczelnika, uleg pod ci-

arem publicznej niechci i o mao nie sponwszy pierwszy

w tym ogniu, który nanieci byo jego usiowaniem , uwaa
siebie pocz za pokonanego." To zraenie si do innych

doczonych powodów sprawio, e klub, który w dniach

pierwszych powstania tak ywo wzruszy umysy i tyle cudów
dokaza, zszed z widowni powstaczej i tylko w tak zwanej

dziurce, czyli maej kawiarni przy ulicy Miodowej, poufnemi

rozmowami bezowocne ycie przedua. Na takiej wegetacji

klubu upyn cay grudzie , ów miesic dyktatorski. Do-

piero 5. stycznia 1^31 r. zmartwychwstaje klub pod postaci

Nowej Polski. Powód tego by prosty. Klub jako klub

istnie pod dyktatur nie móg i opinja publiczna bya te
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przeciw niemu. Przyj wic imi Nowej Polski, trj-bun

zmieni na dziennik, czonków nazwa redaktorami i w ska-

dzie osób zaprowadzi zmiany, jakicli owoczesne, draliwe
jego pooenie wymagao. Krótko mówic , trzeba byo for-

telem obej zakaz dyktatorski, a i^rzestraszon jakubi-
stwem publiczno uspokoi modyfikacj skadu, odkadajc
reszt do lepszych czasów.

Odbio si to zaraz w pierwszym numerze Nowej Pol-
ski, w ogoszeniu na samem czele zamieszczonem, e reda-

ktorami dziennika s: Joachim Lelewel, Piotr Wysocki,

Kazimierz Brodziski, Bazyli Mochnacki (ojciec), Maurycy
Mochnacki (syn), Kamil Mochnacki (brat), J. B. Ostrowski,

Walenty Zwierkowski, Józef Bohdan Zalewski, Ludwik Na-

bielak, Adam Gurowski, Jan Ludwik ukowski, Aleksander

Kazimierz Puawski i Wojciech Kazimierski.

W numerze drugim przybywa: Jan Nepomucen Krzy-

muski;

W ósmym: Józef Chrzszczewski

;

W jedenastym: Marceli Pomaski i Seweryn Goszczyski;

W dwunastym: ksidz J. Gacki;

W dziesitym za ubywa: Brodziski, i jako redaktor

gówny podpisany ukowski

;

A w jedenastym ubywa: Zwierkowski.

Od numeru 24. nie ma ju wymienionych redaktorów;

wszystkie jednak a do numeru 214. podpisane s przez u-
kowskiego; od 216. do 239. nie ma podpisów, a numer 240

z dnia 5. wrzenia podpisany przez Kazimierskiego. e ta

statystyka nazwisk Nowej Polski jest razem historj dy-

plomatyczn klubu, moe dzisiaj jeszcze nie wszyscy wiedz.

Jak to jednak si stao, e ludzie tak rozmaitych widze
zbiegli si w tem ognisku, tego w odmienny sposób wytu-
maczy nie mona, zwaszcza, e jednym i drugim ani naj-

szczerszego patrjotyzmu, ani najlepszych dla sprawy publi-

cznej chci, ani gotowoci do wszelkiego a bezinteresownego

powicenia si odmówi nie podobna.

eby pewniej obej zakaz dyktatora i rozbroi podejrzli-

wo opinji publicznej, zaoyciele Nowej Polski zapowia-

daj z góry, e nie ma midzy nimi adnego towarzystwa,

adnego spoju — nie ma narad, nie ma sporów — czy ich

mniej wicej tosamo zasad, de, wyobrae politycznych
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i naukowych, majcych przecie gówne znami umysowego
i politycznego przeistoczenia Polski. Jak za zaoyciele

Nowej Polski pojmuj polityczne przeistoczenie Polski, to

tumacz, w akcie politycznej swej wiary:

wNowa Polska, sowa s wstpu, jako dziennik polity-

czny, wzywa zmiany naszego konstytucyjnego porzdku,

liberalnego urzdzenia towarzyskich stosunków i stanowczej

przewagi wpywu wadzy ludu na instytucje pastwa. Obecna

rozpoczynajca si era jest er ludów i wolnoci. Lecz w-
gielnym kamieniem tej rekonstrukcji odi'odzenia Polski musi

by zjednoczenie rozszarpanych czci naszej ojczyzny...

»

Nastpny numer 2. z 6. stycznia wypowiada myl Nowej
Polski janiej jeszcze. Artyku pod tytuem: Jakie jest

nasze pooenie?, napisanym z powodu myli ukadów,

a w którym w sowach jawnych i miaych Nowa Polska
owiadczajc si przeciw myli ukadów, przygotowywaa

opinj publiczn do odrodzenia powstania w nocy 29. listo-

pada. Ale bya to ju nie lada trudu i zachodu robota, po

straconym najwalniejszym, bo najpierwszym, najmodszym
i przeto najgortszym miesicu

;
po obaamuceniu si tak

wielkiem i powszechnem, e maksyma najzupeniej kontr-

rewolucyjna: ((Niechaj Mikoaj, król konstytucyjny Polski,

wojuje z IMikoajem, carem absolutnym Wszech Rossji» —
jeszcze za ultra -rewolucyjn uwaan bya. Za powrotem
Jezierskiego z Petersburga, który zamiast obiecanych przez

Lubeckiego prowincji przywióz bur carsk, otworzyy si
rzdzcych oczy, ale konfuzja pomieszaa do reszty wszystko.

Ze tem byo groniejsze, e sejm nie przedstawia rkojmi.
(I Utwór przedpitnastoletnich o reprezentacji wyobrae,
pisze Nowa Polska, skutek konstytucji, bdcej darem
najazdu despotyzmu, jest w swym skadzie najsprzeczniejszy

z teraniejszemi wymagalnociami waciwej towarzyskiej

reprezentacji.)) Tym sposobem Nowa Polska M'ywoywaa
sejm do przeciw -dotychczasowego dziaania, przestrzegaa,

e publiczna cierpliwo wyczerpa si moe, dawaa do

zrozumienia, e jeeli powstanie zawiedzie si na obraduj-
cym sejmie, tedy moe zechce postara si o inny.

Tymczasem z przesuchania Jezierskiego okazao si, e
dyktator przesa najniezgodniejsze z narodu interesem

owiadczenie carowi, e najwierniejszym jego poddanym si
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pisa, e obj wadz jedynie dla wstrzymania postpu po-

wstania, e, krótko mówic, zawodzi pooone w nim za-

ufanie narodu.

Z upadkiem dyktatury dnia 18. stycznia upad zakaz

klubu. Zaraz tedy nazajutrz do sal redutowych zebraa si
publiczno liczna bardzo. Redaktorowie Nowej Polski:
Lelewel zosta prezesem, a Mochnacki wice -prezesem klubu,

nazwanego teraz Towarzystwem patrjotycznem, które dope-

niajc nastpnie swej organizacji, powoao jeszcze na wice-

prezesów Romana Sotyka, Ksawerego Bronikowskiego

i Aleksandra Kazimierza Puawskiego, a na sekretarzy Miciala

Dbiskiego i Tadeusza Krpowieckiego.

Jaka bya myl Towarzystwa patrjotycznego? Odpowied
krótka: Ta sama co klubu i Nowej P olski.

Towarzystwo w czci uorganizowane, przenioso swe ze-

brania do sali posiedze akademickich. Ustanowiono tajemny

komitet do zawizania stosunków z ludem. Gow tego ko-

mitetu by mody i dzielny Artur Czarny Zawisza, póniejszy

mczennik, a dusz Józef Kozowski, czowiek z pozoru ar-
tobliwy, a w gruncie gboko mylcy radykalista. W par
dni Towarzystwo wzroso tak dalece, i go ogromna sala

akademickich posiedze obj nie moga.
Uchway zapaday z wszelkiemi formalnociami. Do wa-

niejszych, sejmowi przedstawianych, nale:
1) Uwiadomienie sejmu o zawizaniu Towarzystwa.

2) Akta zaskarenia przeciw Chopickiemu.

3) Petycja o ustanowienie trybunau na polityczne

przestpstwa.

4) Ogoszenie niepodlegoci wszystkich prowincji

polskich.

5) Uwolnienie wszystkich Polaków od przysigi ca-

rowi.

6) Wezwanie do sejmu obywateli: Litwy, Woynia,
Podola i Ukrainy.

7) Zrzucenie z tronu Mikoaja.

Sejm, wedug wiadectwa Mochnackiego, z niechci,

a nawet z oburzeniem i gniewem odbiera te przedstawienia,

za adresu o zawizaniu si Towarzystwa wcale nie przyj.

Obelga ta oburzya i rozpalia nienawi kilku czonków To-

warzystwa, a wszystkim nie dawaa dobrej rkojmi, co si
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stanie z innemi adresami, a mianowicie z rzuceniem z tronu

Mikoaja. Postanowiono zatem nabawi strachu wielk,

zgiekliw demonstracj przed oknami izb sejmu na cze
mczenników rewolucji petersburskiej, aktora, niechaj sobie

jak kto chce uwaa j i ocenia, zakoczya si powszechnym

izb sejmujcych okrzykiem: ((Nie ma Mikoaja !» Do
obrzdu tego myl pierwsz poda i wspólnie z Kazimierzem

Puawskim, Tadeuszem Krpowieckim, Ksawerym Broniko-

wskim i Rajnoldem Suchodolskim wykona Franciszek Grzy-

maa. Orszak ten aobny z trumn, ozdobion imionami

piciu mczenników rosyjskich, obchodzi gówne ulice War-
szawy , zaczwszy od zamku

,
gdzie sejm dyplomatyzowa.

Na kilku miejscach byy gosy rzewne. Uroczysto ta jakby

wieszczem przeczuciem przygotowywaa to, co póniej, po
cikicli latach, w takie na tuactwie zlao si sowa:

«Nie pierwszy raz, my Polacy, odzywamy si z gboko-
ci utrapienia naszego, woajc o braterstwo i mio,
o prawa i sprawiedliwo — a woajc do was rok za rokiem,

dzie za dniem: Comy wam zawinili, Moskale?

((Woalimy tak do was przez mczestwo trzydziestu ty-

sicy Barskich, polegj^ch za ojczyzn i wolno;
((Przez mczestwo dwudziestu tysicy obywateli Pragi,

wyrnitych przez Suwarowa waszego;

« Przez krew pól Dubienki, Radoszyc, Maciejowic, przez

rany i wizienie Kociuszki i jego towarzyszów, w lochach

Moskwy i Petersburga gnojonych;

(( Przez mier stu tysicy rycerzy polskich
,
polegych po

wszystkich bojowiskach wiata ujarzmionego, w pustyniach

Ameryki, na gruzach Kapitolu, przy piramidach Egiptu,

w wwozach Somosiery, pod skwarem St. Domingo i ród
lodów i niegów pónocy.

((A gdy boje zmczyy mocarzy wiata i zabrako im
ofiar, mymy woali do was przez usta ukasiskich i Krzy-

anowskich, Umiskich i agowskich, Machnickich i Dobro-
gójskich, Dbków i Sotyków; przez zy, cierpienia, wizie-

nie i mier tych wszystkich mczenników polskich, mówi-
cych usty ywemi do serc Pestlów, Rylejewów, Bestuewów,
Murawiewów, Kochowskich, onych wielkich waszych mczen-
ników, pomordowanych przez cara waszego.
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"A bya to mowa tak szczera, tak serdeczna, tak wprost

z serca pynijca, tak sawiaska, e nie ma serca w Sawia-

ninie tym, w którym nie zadrgnie ono na samo jej wspo-

mnienie.

«A potem w lat kilka ledwie, azali nie mówilimy do

was, wypaszajc z legowiska, które by na ziemi naszej za-

oy, on nie czowiek, ale zwierz dziki; a który nie tylko

na naszej ziemi polskiej, ani na waszej, ani na caej wi^'tej

ziemi sawiaskiej , nie godzien by ani chwil znale jednej

pidzi ziemi do postawienia stopy.

(d azali nie mówilimy do was z bruku warszawskiego,

kiedy lud polski, czczc publicznym obchodem mier m-
czenników waszych, niós na polskich ramionach trumn,
kirem polskim okryt, na której stay napisy: Pestel, Bestu-

ew, Rylejew, Murawiew, Kochowski; niós j do waszej

wityni i zaklina was, was Moskale, on lud polski na

klczkach, roszc zami kamienie, abycie pomcili si
krzywd polskich i waszych wasnych ; i to w chwili , w tej

samej chwili takie przymierze zawizywa z wami kiedy przez

sejm swój zrywa ostatnie ogniwo swe z waszym rzdem ty-

raskim i detronizowa swego i waszego tyrana, woajc:
((Precz z Mikoajem!))

((I azali nie mówilimy do was z pól Grochowa, Wawru
Iga, Dembego, Ostroki i z tych zalanych krwi kocioów
Oszmiany i Woli, i z waów wreszcie Warszawy, gdzie tyle

krwi waszej i naszej si polao
,
gdzie tyle waszych i naszych

koci si tyra; czymy nie mówili do was ze stray naszych

bojowych owemi chorgwiami z napisem: ((Za wasz
i nasz wolno...))

Polskie powstanie listopadowe, ta szlachetna córa po-

wsta Barskich, Kociuszkowskich i z tych czasów Napoleo-
skich za spraw Polski — powstanie najszlachetniejsze

i najsprawiedliwsze wród wszystkich, ile ich tylko i gdzie-

kolwiek byo, upado pod przemoc si i intryg carskich.

Stary, okropny, Herodowy porzdek zapanowa w War-
szawie. Polska raz jeszcze upada, ale jak nigdy, tak te
i t ra nie upada cnota i powicenie polskie.

Parta przez Prusaków i Austrjaków, wspólników zbrodni

carskiej — Polska mczeska przeniosa tsknot i ndz
tuactwa nad zhabienie si pokonem carowi — posza
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w wiat, opucia ojczyzn — a kto nie wie, co to jest dla

Polaka opuci sw ojczyzn ?

Posza ! Posza caa !

Wszystko, co tylko sercem bio szlachetnem, wszystko,

co tylko z paszczy wroga wydrze si mogo, a nie byo
wymordowane w Fischau jirzez Prusaków, niezgnojone w lo-

chach Szpilberga i Kufsztejnu przez Austrjaków, nie zaknu-

towane w Kronsztadzie , lub niezagnane na Sybir i na Kau-

kaz przez cara — wszystko, wszystko: rzd, sejm, jenerao-

wie, podchorowie, onierze — wojskowi i urzdnicy, ksia
i nauczyciele, modzie i starcy, ocaleni z bojów i kalecy

bez rk, bez nóg, o szczudach i o kiju — szli, szli w cu-

dze kraje, dalekie, ze zami w mzkiem oku, z rozdartem

sercem od alu i tsknoty za pozostawionemi ojcami, matka-

mi, onami, bogdankami, niemowltami; za niwami, lasami,

wodami i powietrzem ojczystem, za t ca ojczyzn, Polsk;

szli, odstpujc dostatków, mienia, bogactw i skarbów, ale

z nadziej w sercu, ale z wiar w duszy, e ludy na ten

pochód ich patrz i e po drodze spotkaj ludzi sprawiedli-

wych na ziemi.

A kiedy ludy zdziwione tym niesychanym i niewidzianym

dla nich pochodem, j^ytali: — Tuacza Polsko! gdzie idziesz?

— tedy Polska odpowiadaa im

:

«Id walczy za ojczyzn i ludzko.

Id walczy za sprawiedliwo, za wolno, równo
i braterstwo ludów.

Id walczy dla wyzwolenia braci moich z niewoli, dla

skruszenia ich kajdan i kajdan wiata caego.

Id walczy przeciwko ludziom nieprawym, za ludzi pra-

wych, przez nich podeptanych; przeciw panom za niewolników,

przeciw tyranom za ofiary ich.

Id walczy przeto , aby kilku nie upio wszystkich : aby

podnie pochylonych i wesprze upadajcych, aby ojciec

nie zorzeczy dniowi, w którym mu oznajmiono, i syn mu
si urodzi, ani matka dniowi, kiedy po raz pierwszy syna

przytulia do ona; aeby brat nie smuci si widokiem sio-

stry widncej, jako widnie ziele, którego ziemia wicej

ywi nie chce — i aby siostra nie patrzaa na brata z domu
wychodzcego, a niemajcego ju wróci.
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Idg walczy, aby kady poywa owoce pracy swojej

w pokoju, aby wygna gód z chaup; aby wróciy do rodzin

pokój i rado; aby otrze zy drobnycti dziatek, prosz^cycli

clileba! a którym odpowiadaj: Nie ma chleba! zabrano

nam ostatnie jego okruchy! — Aby ci, których ciemizcy

wtrcili w gbokie, zgnie ciemnice, odetchnli wolnem,

wieem powietrzem i ujrzeli wiato dzienne; aby wy-

zwoli z pod ludzkiego jarzma myl, sowo i sumienie

ludzkie.

Id walczy, o ludy! dla zamania przegród, oddzielaj-

cych was, które nie dopuszczaj, abycie si uciskali jako

synowie jednego ojca— stworzeni, bycie yli we wzajemnej

mioci i kochali si jak bracia.

»

Z tak mow na ustach, Polska ugnieciona i wyklta
przez cara, cigna od progów swoich rodzinnych, a na

ostatnie krace Europy; tak mow odzywaa si do ludów

przez usta Dziewickiego , Zawiszy, Woowicza i tego mnó-
stwa swoich mczenników — do onierzy, którzy w ich

p'iersi zabójcze karabiny mierzyli — do katów, co im
stryczki na szyj zaciskali, i gosem bagajcym woaa:
((Przepu braciom. Boe! bo nie wiedz, .co czyni!)) —
A woaa tak przez usta Konarskiego, rozstrzelanego w Wil-

nie, kiedy ten patrzc na wyrok mierci, który car podpisa,

rzek: « Bladym car atramentem podpisa, ale jego wyrok

krwi pisanym bdzie.

»

Przez usta Ehrenberga i tej caej modzi akademickiej,

co wleczona na Sybir, po wszystkich sioach i miastach

moskiewskich swobodnie i wesoo piewaa: <(0j! jeszcze

nie bieda, kiedy za ojczyzn cierpie jej synom wolno!))

Przez usta Winiowskiego we Lwowie, kiedy z rusztowa-

nia, gdy lud zroszone zami kwiaty i wiece ciska mu pod

nogi, on go egna sowami: « Nie uademn paczcie, ale nad

wami, bo ja za chwil wolnym bd, a was niewolnikami

zostawiam. »

Przez t rze galicyjsk, przez ow zbrodni nad zbro-

dnie, przez mier tysica na rozkaz cesarza austrjackiego

cepami i kijami pozabijanych on, mów i dzieci; przez

mier Dembowskiego
,
przez mord ksiy i obywateli , dzieci,

niewiast i tej caej procesji witej , co
,
gdy straszna o onej

zbrodni rozesza si wie, e ten, co najpierwszym ksi-
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ciem chrzeciaskim mieni si, popchn braci na braci

i braciom za gowy braci zapat przyobieca — sza ze Zba-

wicielem rozcignitym na krzyu, z chorgwiami kocielnemi
rozwinitemi — sza bez broni, z braterskiem tylko sowem
na ustach, z mioci w sercu, z krwi i ciaem Chrystusa

w rku kapanów, i caa wymordowan zostaa, piewajc:
«wity Boe

!

»

Jak gdyby trb archanioa zbudzony, podniós si 1848 r.

lud cay; ale nie bya to sn jeszcze chwila sdu ostatecznego,

kiedy ten, co mia sdzi, a co zwie si Sprawiedliwoci,
nie stan na Józafatowej dolinie.

Polska wierna swej wierze, Polska z penem sercem na-

dziei, Polska zawsze gotowa do spenienia obowizku wzgl-
dem braci, stana na ten apel, nie pytajc, co si z tego

wywie, jako nie pyta dobry onierz, syszc, e bij

alarm — czy to alarm potrzebny, czy niepotrzebny, zu-
dliwy albo te prawdziwy.

Z barykad Parya, z Moabitu Berlina, z wizie Kuf-

sztejna, z obozów Poznania, ród ruin i poarów bombar-
dowanego Krakowa, Lwowa, Pragi, Drezna, Rzymu, z zala-

nej krwi Badenji, Sycylji, Siedmiogrodu, Wgier, z inter-

nowania tureckiego w Azji — Polska w niebogosy woaa:
M Jestem!)) I to: Jestem! to polskie powicenie za wolno:
« Jestem!)) wszdzie, wszdzie krwi przypiecztowaa.

A nie mylcie, o ludy, aebymy tem przywiedzeniem tej

czstki mk i cierpie naszych odwiecznych, które jako

wody w obec wód morskich, s w obec oceanu narodowych

boleci naszych, nieli wam ale lub wyrzuty jakie.

O ! niech nie ma przystpu myl tak podejrzliwa do serc

waszych, jako my j wyzuwamy z serc naszych, oywionych
ku wam najszczerszem i najczystszem uczuciem. My bracia,

wic jak bracia kocha si i wierzy sobie winnimy. A nic

uiegodniejszego nad podejrzliwo braci.

Wielkie nasze polskie nieszczcie. Ale my wiemy, e
wy nawet Moskale gorzko czasem nad tem naszem nieszcz-

ciem paczecie. My to wiemy od naszych ojców i braci,

w dyby zakutych i pdzonych na Sybir i na Kaukaz. My to

wiemy od synów naszych, zaszytych w sodackie szyniele

carskie i przez rózgi pdzonych. My to wiemy od katów

naszych i waszych, od samego cara Mikoaja, któremu te

ZiKKKOwicz, Literatura. I. g
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zy wasze nad nami zakócaj sny i miszaj jego plany

szataskie.

Dziki wam za wspóczucie ! Polska umie ceni te zy
szlachetne. Ale pacz potomkom Bestuewów i Pestlów nie

zawsze przystoi.

Czas, czas ju wielki, pacz ma mzk wol za-

stpi.
Czas, czas ju wielki, przesta by niewolnikiem i sprawc

niewoli braci

!

Czas, czas bardzo wielki, ukocha bliniego jako siebie

samego !

Czy nie syszycie tych jków i tego zorzeczenia ludów,

których ujarzmicielem z woli cara jestecie?

Czy wam nie padaj zarzewiem na serca te zy i ta krew

codzie, co godzina za spraw wasz pynce?
Oto bracia wasi Polacy do was przychodz z baganiem:

Zlitujcie si nad wiatem boym! Przestacie by katami,

krwawym biczem wiata w rku cai'a waszego.

A jeeli to woanie nasze bdzie gosem na puszczy,

och! jeliby jeszcze odbi si miao o ska, to nie zadzi-

wicie si, jeli czasem oblicze nasze odwróci si od was, za-

lane krwawemi zami zawodu!...

Sn gos szczery nie zawsze jest jednak gosem woaj-
cego na puszczy, bo wkrótce na to woanie z piersi polskiej

taki poszed gos z piersi rosyjskiej:

wKrew i zy, rozpaczliwa walka i straszliwa poraka, za-

krwawiy i zami zalay Rosj i Polsk.

"Kawaami rwaa Rosja ywe ciao Polski, odrywaa zie-

mi jej za ziemi, i jak licho, licho nieuchronne, jak zo-
wróbna chmura, przysuwaa si coraz bliej ku jej sercu.

« Zajciem Polski zacigna Rosja pierwszy grzech czarny

na swoj dusz. Podzia ten zostaje na jej sumieniu.

« Warszawa i Stambu byy to dwie drczce mary,
dwa zwodnicze widma, nie dajce spa carom w ich zimo-

wym paacu.

« Aleksander po roku 1812 pokona ca Europ, a wzi
tylko Polsk. Wojska jego zajmujc Pary, zawojoway wa-
ciwie jedn Warszaw.

((Europa wtedy ju grzybiejca i zniedoniaa, bezmyl-
nie oddaa Polsk , oddaa j w Wiedniu zbawionym przez
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Polaka. Europa sdzia, e po wziciu Parya nie ma si

czego ju obawia. Bya zabezpieczon od zachodu.

('Nikomu do gowy nie przyszo, e ta droga od wschodu

bya wydeptana Kozakami.

((Aleksander wmówi w Europ, e mona by carem ro-

syjskim i razem króleni polskim. On wmówi w ni, e
samowadca petersburski moe by wadc konstytucyjnym

w Warszawie.

((To byo kamstwo.

((Chytre kamstwo zamieni Mikoaj na okropn prawd.
(( Poczuwszy szorstk rk jego , Polska 1830 r, powstaa.

«0d 1793 r. nic nie byo szlachetniejszego, nic poetyczniej-

szego nad to powstanie. To nie bya bójka trzydniowa na ulicy.

To nie byo znienacka odniesione zwyciztwo nad wojskiem

poposzonem i nieprzygotowanem do boju — to bya zacita

wojna przez cae dziesi miesicy, wojna prowadzona przez

cae wojsko i>rzeciw wojsku trzykro silniejszemu; wojsko,

stawajce za naród, gince za naród — nie za wadz, nie

za katów jego.

((Zduszeni si, zaprzedani przez zachodnie rzdy i wa-
snych zdrajców, Polacy walczc, za kadym krokiem ustpo-

wali. Przeszedszy granic, zabrali ze sob ojczyzn i nie

uchyliwszy gowy, dumnie i ponuro nieli j ze sob przez

wiat.

(( Europa rozstpia si z uszanowaniem przed tryumfalnym

pochodem wojowników odwanych. Narody wychodziy na-

przeciw nich z pokonem. Królowie ustpowali na bok , aby

zrobi im przejcie.

((Europa ockna si troch od rozgosu ich kroków.

((Szlachetny obraz polskiego wychodca, tego krzyaka
wolnoci, pozosta w pamici narodów. On odkupywa wiek

maoduszny i chodny, on sprzymierza czowieka z ludmi
i oywia dawno upione nadzieje.

((Dwadziecia lat przeszo na obcej ziemi; w niedostatku

i ndzy, w pocie czoa pracujc na lichy kawaek chleba,

czsto uciskani i pdzeni z kraju w kraj
,

j^olscy wychodcy
bezprzestanie jedn myl byli zajci: wskrzeszeniem wolnej

Polski, Ani wiara ich nie poblada od straszliwych przygód,

ani mio ich nie ostyga od najdotkliwszych uraz, ani czyn-

no ich nie stpiaa, a siy nie osaby od trudu i zawodów.

6*
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(("Wanie przeciwnie, na kade zawoanie ludowe, na

grone dnie bojów i niebezpieczestwa, odpowiadali: jestem!

«I rzeczywicie, jasno -wosy syn Polski stawa w pierw-

szym rzdzie kadego narodowego powstania, uwaajc
wszelki bój za wolno.

((Ale nie caa ich ojczyzna bya za granic.

((Wtedy, gdy jedna Polska sza na zachód, ocalajc wy-

daleniem si swojem ojczyzn, druga Polska w kajdanach

sza na Sybir, zbawiajc j mczestwem. Co tylko yo, co

tylko nie zaciemniao, co tylko tchno nadziej, modzi i sta-

rzy, ony, ksia i dzieci, wszystko to szo w niene stepy.

(( Przez dwadziecia lat z tym 'samym zapaem , z t sam
zawzitoci rozwodzi car pastw swoj nad Polsk, depczc

nogami wszystko co polskie , wszystko co czowiecze.

u Wtoczywszy w ziemi ostatnie latorole, zniós midzy
Polsk a Rosj granic...

((Czyli w tem wszystkiem adnej ju nie ma myli, oprócz

krwawej walki, wygnania i niewoli, oprócz okrutnego zwy-

ciztwa z nieprawego zaboru?

((Nie. Z poród ciemnego szeregu przygód, z poród kurz-

cej si krwi przez szubienice, gowy cara i katów, wita
dzie nowy! Ze strony Polski odtrcone s krzywdy, zapo-

mniany gwat, powicona nienawi. Ona prawa, zbola
ku nam wyciga rk. Haba nam, jeeli ucisn
jej nie potrafimy. ..»

Po tem zboczeniu, które mi szanowne zgromadzenie wy-

baczy raczy, przez wzgld na styczno z przedmiotem,

wróc do gównej treci na przyszem posiedzeniu.



KURS PITY.

X owiedziaem , e dziennikarstwo w odniesieniu do litera-

tury ogólnej , uwaa naley za najwaniejsze i najpoyte-

czniejsze sprawowanie obowizku w obec potrzeby narodo-

wej, a to z tej przyczyny, e ksika a dziennik s to dwie

rzeczy tak do siebie podobne, a jednake tak róne, e
ksika zwyczajna dopenia obowizku, jak jeden albo dzie-

si, kiedy w tym samym czasie dziennik dopenia tego
obowizku jak tysic i sto tysicy razy, jeeli z jednej strony

dziennik, a z drugiej strony spoeczno, której on suy
zamierzy

,
pojmuj wzajem obowizki swoje. Bo ksika

jest jakby osobliwo, która chciaaby si przedstawi czyli

zaleci publicznoci na wiecznoci, i która przeto jako taka

wszelkich uywa sposobów dla podniesienia wycznej swej

wartoci — kiedy dziennik ma to przedewszystkiem zadanie,

aeby nie jutro, nie po jutrze, nie za sto, albo tysic lat,

nie na wywoanie, kto da wicej i kiedy — ale dzisiaj,

a przynajmniej jak najprdzej
,
przynie sprawie publicznej

jak najwikszy poytek. Ztd te to wszystko, co przeciwko

najprdszemu, czyli najrzeczywistszemu poytkowi spoecze-
stwa szkodzi chce, to nie ksice zwyczajnej, pojedynczej,

ale dziennikarstwu staje na zawadzie, czyli: e to wszystko,

ksik zwyczajn, pojedyncz za mniej niebezpieczn nieli

dziennik uwaa. Bo myl przeciwna rozumie to dobrze, e
ksika jest jako pera na dnie morza zoona, o której,

cho kto wie, e by tam moe, jeszcze jej pomimo naj-



86

wikszego zachodu i trudu wydoby uie podoa, a nadto

jeszcze pozna j , oceni i dowie e jest per potrzeba.

Kiedy dziennik co dzie, co godzina sam si przedstawiajc,

natrtny jak zmora, co po nocach spa nie daje, co dzie,

co godzina powouje i wywouje spoeczestwo do spenienia

powinnoci. Bo dziennik jest jako nadbrzena latarnia mor-

ska; morze huczy, wre, szumi, wszystko zniszczy i wszystko

pochon i zaprzepaci gotowe; ale wieci latarka morska

rozwanemu i przytomnemu eglarzowi, i cho wszystkie y-
wioy przeciw niemu si wzmogy, powietrze, wody, ciemno-

ci — on wzrokiem wlepionym w wiato, które mu przy-

wieca, kieruje si niem i staje u portu, zwiastujc ocalenie

statku zagroonego okrzykiem, porówni rwcym si z piersi

ju mniemanych rozbitków, jako i tych nad brzegiem ocze-

kujcych: ((Chwaa Bogu! statek ocalony! » — albowiem

8alus popiili maiiifestatio Dei est.

Owiadczyem, e korzysta bd z objanie mi udzielo-

nych. Owo, pomimo i w obec zakrelonego czasu trudno

mi korzysta z objanie rónorodnych, musz wszake co-

fn si na chwil w czasy ubiege i dotkn si tych cza-

sów, kiedy po krwawej, wieloletniej wojnie caej niemal

Euroj)y pod wodz Napoleona I. , kraj nasz pocz si dwi-
ga ze swego moralnego i materjalnego upadku. Stan uni-

wersytetu wileskiego by, jak na owe czasy, wielce kwi-

tncy. Sawni z nauki i talentu pisarskiego Sniadeccy —
Jan i Jdrzej — janieli na widnokrgu Litwy obok uczo-

nych: Gródka, Franka, Borowskiego i rozpoczynajcego wtedy

wietny i wany swój zawód Lelewela. Wtedy to ruch

umysowy w Wilnie z kadym dniem rozwieca si wido-

czniej. Wskrzeszony przegld naukowy zacz wychodzi pod

przewództwem : niadeckich, Koutiyma} Niemczewskiego

i innych wiatych oraz patijotycznych profesorów wileskich,

wspierany wspópracownictwem modziey tamecznej , z grona

których najgorliwszemi wspópracownikami byli: Lachnicki,

Szydowski, Narbut, Bogatko, ukowski, Baliski, Grzymaa
i kilku jeszcze innych, równie z nimi obierajcych za tre
prac swoich przedmioty z ekonomji politycznej, dce do

usamowolnienia ucinionego rolniczego ludu. Jednoczenie

wychodzi tame Tygodnik wileski pod redakcj wspo-

mnionego ju Baliskiego, przy wspópracownictwie Lelewela,
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Legatowicza, ukowskiego i kilku jeszcze innych. Ale naj-

waniejszem zjawieniem w owoczesnera pimiennictwie wile-
skiem byo pismo humorystyczne Wiadomoci brukowe,
powicone wycznie rozwijaniu prawdy w sposobie arto-

bliwym, a w którem redaktorowie powstawali arliwie na

niebraterskie i nielitociwe obchodzenie si panów z podda-

nj^mi, i wszelkiemi sposobami usiowali rozbudzi, w posiada-

czach tak nazwanych dusz, uczucie mioci i równoci brater-

skiej. Inn ra bd mia sposobno zastanowienia si

nad tern naszem zjawiskiem literackiem szczegóowiej,

a teraz przechodz do ustpu reklamy dotyczcego War-
szawy.

Pokój Europy, zaoenie uniwersytetu w Warszawie, kon-

stytucja, zapewniajca pewien rodzaj reprezentacji narodowej,

a nawet wolno druku, usiowania Towarzystwa przyjació

nauk — wszystko to korzystnie zaczo wpywa na rozwija-

nie si ycia umysowego w Królestwie Kongresowem,

a mianowicie w Warszawie, która oddawna bya zawsze

ogniskiem narodowoci naszej. Zaczy wyciodzi ksiki
treci naukowej elementarne do uytku uczcej si modziey,
ale literatura perjodyczna nie powikszaa zakresu dziaania

swego nad ten, jaki by za czasów Ksistwa. Dwie gazety

polityczne, Pamitnik naukowy warszawski, przez pierwsze

lat cztery zdaway si wystarcza opinji publicznej , upionej

poniekd mnieman liberalnoci Aleksandra. Nie próbowano
korzysta z wolnoci druku, wpisanej w konstytucj, nic

nie oburzano si na agodn cenzur dwóch zacnych patrjo-

tów, ksidza Bohusza i ksidza Szaniawskiego. Dopiero po

sejmie 1818 roku Bruno Kiciski z Teodorem Morawskim,

postanowili bez cenzury wydawa dziennik polityczny: Ga-
zeta codzienna, na swoj wasn odpowiedzialno. Za

punkt wyjcia legalny wzili konstytucj i utrzymywanie

ducha narodowego. Przez rok z gór udawao im si pro-

wadzi spokojnie to wydawnictwo; ale w r. 1819 z powodu
znanego wypadku na teatrze francuskim w Warszawie i wda-

nia si z tego powodu policji, posusznej rozkazom Wielkiego

ksicia. Gazeta codzienna zostaa zakazana. Redaktorowie

woeni do Belwederu i turbowani przez carewicza, nie mo-
gc wskrzesi Gazety, zaczli wydawa Kronik (jeszcze

pod swoj odpowiedzialnoci) , która niebawnie take za-
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kazana, daa myl redaktorom rozpoczcia wydawania dzien-

nika: Orze biay, zmuszonego ulega cenzurze. Rok
istnienia tego pisma by epok cigej walki redakcji z cen-

zui', a jeszcze bardziej z wielkim ksiciem. Prócz dwóch
wyej wspomnionych wydawców , którzy rzeczywiste pooyli
zasugi w tym trudnym zawodzie, inni jeszcze rodacy zasilali

pracami swemi Ora biaego — a pomidzy nimi : Niemce-

wicz, Brykczyski, Skoraorowski i Franciszek Grzymaa,

przybyy ju wtenczas z Wilna do Warszawy. Lecz po roku

z gór cierpkiego bytu Ora Biaego, Kiciski i Morawski

znueni, zaprzestali wydawa pisma, zdajc na Grzyma
i drukarni i uciliw, ale potrzebn walk w obronie swo-

bód i sprawy ojczystej. Grzymaa za porozumieniem si
z Niemojowskimi i innymi czonkami opozycji sejmowej,

zawezwawszy do pomocy kilku literatów, zacz wydawa
przegld literacko - polityczny

,
pod tytuem : Sybilla Nad-

wilaska, równie pod cenzur, nalec do ministerjum

spraw wewntrznych. Pismo to powicone byo gównie
celom patrjotycznym , obudzeniu ducha narodowego i wy-

obrae postpowych. Jednoczenie w podobnyche szlache-

tnych celach zacza wychodzi Dekada Polska, pod re-

dakcj Ksawerego Bronikowskiego i Wiktora Heltmana,

wspierajc usiowania Sybilli. Ale ju po kilkumiesicznych

zatargach z coraz surowsz cenzur. Dekada polska ustaa,

przekazujc prenumeratów swoich Sybilli. Przecie i to pi-

smo nie dugo si cieszyo yciem. Wzmagajca si podej-

rzliwo Nowosilcowa i carewicza, poleciy namiestnikowi

Królestwa zakazanie Sybilli. Po bezskutecznych usiowaniach

wskrzeszenia pisma, dopiero w kilka miesicy Franciszek

Grzymaa zacz wydawnictwo nowego pisma: Astrea,
w celach podobnych, ale ju pod cenzur surowsz i podej-

rzliwsz gonego radcy stanu Szaniawskiego.

Kto z nas nie wie, kto nie czuje potrzeby przypominania

niezasuonych i raz wreszcie zakoczy si muszcych uci-

sków, jakich ze strony wrogów Polski, a szczególniej Mo-
skwy, doznawalimy w rónych czasach i doznajemy dzi

jeszcze? Cigych tych i niczem niezachwianych usiowa
dawaa i daje a nadto dowodów, niesusznie uciskana

i przeladowana, a co najprzykrzejsza i najboleniejsza do

dzi dnia niepojmowana i niezrozumiana Polska. Za nadto
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wiele miabym do powiedzenia w tym przedmiocie, za zbyt

dugo musiabym zajmowa uwag suciaczów moicli , ebym
cicia, a raczej móg rozwija to wszystko, co na tej drodze

podjtem i dolionanem przez Polalców byo albo jest. To
te zostawiajc wolne pole tym , którzyby o tym przedmiocie

mieli wicej sposobnoci powiedzenia odemnie , i oceniajc

pod tym wzgldem ich zasugi najzupeniej , zaledwie tyle

mi pozostaje czasu, aebym wszystko, co o tem powiedzieli

róni i rónie, odbi jednem streszczeniem dla nas, a stre-

szczeniem najzrozumialszem, bo poetycznem:

Synu Moskwy, wznosz s'piew.

Nie ten , co jkiem mczestwa
Za mojego ludu krew,

Szle ci wci i wci przeklestwa;

Nie ten , który ze stron wszech

Zlany w jeden wzgardy miech,
Mci si na tobie szydersko

Za ludzko kalan przez ci —
Nie! w tej chwili ja ukrywam
W gb serca polskie bolecie,

A tylko przestrog piewam,
Posuchaj dusz bratersk.

O potpieczy to ród

Twoich panów, twoich carów.

e tak wszech zbydlci lud.

Jakiche to si czarów.

Ten zesaniec pieka móg ,

Gdy mu wrogiem czek i Bóg,

Przetworzy w lepe morderc,
w martwy knut na blinich wolnych

,

Ludzi wolnymi by zdolnych?

Jak móg zamieni na wroga,

Sprawie ludów, sprawie Boga,

Lud, co ma wiar i serce?

A teraz ju dosy o tym bolesnym przedmiocie i dla

myli i serca; wracam do prac naszych z listopadowego po-

wstania, reklamami przerwanych. Powiedziaem, e Pa-
trjota, Polak Sumienny, Zjednoczenie i Nowa
Polska, peniy jak mogy narodow, patrjotyczn i rewo-

lucyjn powinno. Z kolei id inne:
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IV. Gazeta Polska i V. Szczerbiec.

Gazeta Polska zaoona w roku 1S27 przez Maurycego
Mochnackiego i Ksawerego Bronikowskiego

,
przesza w kwie-

tniu 1831 z pod redakcji Tomasza Gbki pod kierunek J.

N. Janowskiego, którego wspópracownikami byli: Wincenty
Cyprysiski, Franciszek Kupiszewski i Ludwik Królikowski.

Miaa naprzód za godo: Sine ira et studio, a potem: Sahis

jpopidi. Dno jej bya cakiem rewolucyjna, a cho nie

miaa pewnego systematu w opozycji swojej, ijrzechodzia

jednak miaoci wszystkie inne dzienniki, i nie wyjmujc
Nowej Polski , szczególnie w nastawaniu na dyplomacj
i kunktatorstwo. Ona pierwsza zalecia uwadze publicznej

viwaszczenie wocian, stajc si organem zaoonego w tyra

celu przez wydawców swoich Towarzystwa, które moderan-
tyzm wikszoci czonków zmieni na Towarzystwo ulepsze-

nia stanu wocian. Zrazu miaa by gazet dla wojska,

redagowan przez komitet wyznaczony z Towarzystwa patrjo-

tycznego, a przy niej miao wychodzi jiismo dodatkowe

Szczerbiec, z którego istotnie kilka numerów wyszo, po-

wicony poezjom, piewom i powiastkom obozowo -wojsko-

wym, wycznie wszake patriotycznym i rozogniajcj'm.

e Szczerbiec przesta wychodzi, a Gazeta Polska nie zo-

staa gazet wojska, to poszo ztd, e komisja wojny nie

chciaa pukom ich rozsya, skadajc si niedokadnoci wia-

domoci o poruszeniach wojennych. Gazeta Polska bya nadto

niepodlegym, a nastpnie —jak ju o tem wspomniaem —
urzdowym organem Towarzystwa patrjotycznego,
do którego jej wydawcy od pocztku do koca najczynniej

naleeli.

VI. Merkury. Dziennik polityczny, handlowy i literacki,

wydawa go Stanisaw Psarski. Z pocztku niemiay organ,

stan przecie niedugo na stronie tego, co zwano przynaj-

mniej patrjot rewolucyjnym. Byo to pismo z mozoem
i sumiennie redagowane, a pewnie pod wzgldem poj^rawno-

ci stylu jedno z najlepszych swego czasu. Pisywali do niego

róni, najczciej bezimienni, albo tylko pierwszemi go-
skami nazwisk oznaczeni, którzy w innych dziennikach miej-

sca znale, lub go zajrze nie mogli. Jego to redaktorowi

powiedzia Skrzynecki — jakoby zdanie Franklina — » Gdzie
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jest wolno druku, tam jest wolno kija!)) I niestety!

czyn moe popar sowa.

VII. KuRJER Polski. Redagowany przed sam% rewolucj,

przez Mochnackiego , Bronikowskiego , ukowskiego
,

prze-

szed w kocu grudnia 1830 roku w rce Wicentego Maje-

wskiego. Pocztkowo zdawa si zakrawa na organ rewo-

lucyjny, a przynajmniej by na tej drodze. Dowodem tego

pocztkowy skad redakcji, a raczej ogoszenie na kadym
z pierwszych numerów w nastpujcych wyrazach:

((Waciciel dziennika Kurjer Polski, ma zaszczyt do-

nie publicznoci, e do tego pisma, powiconego dobru

sprawy naszej, nale osoby nastpujce: Joachim Lelewel,

Wincenty Niemojewski, Ludwik Osiski, Albert Grzymaa,

Kazimierz Brodziski, Piotr Wysocki, Walenty Zwierkowski,

Artur Czarny Zawisza, Józefat Bolesaw Ostrowski, Aleksan-

der Kazimierz Puawski, Maurycy Mochnacki, Bohdan Zale-

wski, Bazyli Mochnacki, Franciszek Zakrzewski, Ludwik
Nabielak, Marceli Pomaski. Redaktorami odpowiedzialnymi

za regularne pisma wychodzenie: Wincenty Majewski i Mau-
rycy Mochnacki.))

Ale po odpadniciu przeszo dwóch trzecich czci reda-

ktorów do Nowej Polski, zszed Kurjer Polski z drogi pier-

wotnie zaoonej i by nastpnie organem partji stojcej

w rodku midzy kontrarewolucj i jej organami : Polakiem

sumiennym i Zjednoczeniem — a rewolucj i jej organami:

Now Polsk i Gazet Polsk, czyli partji konstytucyjnej,

albo inaczej jeszcze kaliskiej ; lub raczej , a co najwaciwiej :

braci Niemojowskich Wincentego i Bonawentury, Z organu

tedy szkoy literacko -romantycznej, a wic postpowej i re-

wolucyjnej, zosta organem klasyków politycznych, stronni-

kiem i wielbicielem monarchji wedug Benjamina Constant

i jego tumacza Wincentego Niemojewskiego; a jeeli stawia
jak opozycj, ta bya nastrojona i sztuczna, jako z tej wy-
pywajcej zasady: e co si opiera, to wspiera.

VIII. Dziennik Powszechny Krajowy. Wydawa go
podczas powstania Adam Chdowski, ten sam, który go
przed powstaniem wydawa i zawsze w trzech kolumnach,

w tym samym, jak na ówczesny Polski dziennik, olbrzymim

formacie, z tym samym, co poprzednio, na cz urzdow
i nieurzdow podziaem. W pocztku i a do projektu
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reformy rzdowej (w pierwszych dniach czerwca) , Dziennik

Powszechny upowaniony, czy nieupowaniony, z przyjani

czy z wdzicznoci, zachowa charakter organu rzdowego,

ale podczas rozpraw nad projektem powyej wspomnionym,

obróci si nagle przeciw zamachowi dyplomatycznemu,

a który, jak wiadomo, nic innego nie mia na celu, prócz

zwalenia pentarchji rzdowej i zoenia w rce jedne rejen-

cji pastwa. W stanowczych przeto chwilach by Dziennik

Powszechny jednym z organów opozycyjnych, lubo si osta-

tecznie nie oponowa.

Na kilka dni przed zajciem Warszawy zmieni by swe

nazwisko na Dziennik Narodowy, a jakie mia ku temu po-

wody, nikt o to nie bada i on si nie tumaczy.
JX. Gazeta Warszawska. Prababka dzienników polskich,

wydawana przez Lebruna i Wilkoszewskiego, nie miaa naj-

mniejszego politycznego koloru. Zapychan bya jak i przed

powstaniem wiadomociami zagranicznemi i tem wszystkiem

z krajowych, co jej ani na jot przed i'zdem obalonym

skompromitowa nie mogo.
X. KuRJER Warsz.\wski. Wasno Ludwika Aloizego

Dmuszewskiego, mao co lepszym od Gazety Warszawskiej

odznacza si duchem. Trzyma si on polityki Molskiego,

o którym przysowie niesie : « Jakikolwiek jest los Polski,

zawsze pisze wiersze Molski.» Zbiera jednak chtnie na

bruku warszawskim wszelkie pomylne wiadomoci od woj-

ska, karmic niemi swych czytelników. Zabranie albo po-

raka kilku kozaków, równie podnosia jego patrjotyzm nie-

oznaczony, jak bitwa Grochowska, lub zwyciztwo Wawer-

skie. By to jednem sowem prosty nowiniarz i nic wicej.

XI. Gazeta Korespondenta i Rozmaitoci Warszawskich.

Wydawa j Wyewski, a po jego mierci Jadewski. Pod
wzgldem ducha bya lepsza od Gazety Warszawskiej i do

Kurjera Warszawskiego podobna. Wyewski , adjunkt cen-

zury przed powstaniem i waciciel tej gazety , wydawa take
czas niejaki pisemko pod tytuem

:

XII. Zodziej Polityczny — czyli zbiór prostych

wyjtków tak krajowych jak zagranicznych z mnych dzien-

ników.

XIII. Orze Biay i Pogo, Dziennik wydawany w dru-

karni stereotypowej , zjawi si dosy póno. Widomym jego
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wydawc, by Zenon Izdebski ; kierowa nim wszake Wale-

rjan hr. Krasiski, przed niedawnym czasem zmary na tu-

actwie w Anglji. By to sprzymierzony Zjednoczenia, ró

wnie jak Zjednoczenie i Polak sumienny wszelkiej opozycj

przeciwny.

XIV. Patrjota. Wydawany od 30. listopada; przez

dziesi dni nastpnych nie objawi adnej systematyczne

dnoci. By tylko zbiorem dziennych pogosek, wiadomo-

ci lub odezw rónego rodzaju, ogaszanych w celu zaspoko-

jenia ciekawoci opinji publicznej. W przecigu nawet tak

krótkim coraz bardziej upada na siach. Wydawc jego by
Ksawery Bronikowski.

XV. Dziennik Gwardji Honorowej. Z orem jagiello-

skim na czele i z godem: "Zestrzelmy myli w jedno ogni-

sko i w jedno ognisko duchy.)) Wychodzi w wielkim i po-

dobno ze wszystkich dzienników listopadowych najwikszym

formacie, od 1. do 11. stycznia pod redakcj komitetu

z gwardji akademickiej, czyli honorowej, którego czonkami
byli: Naczelnik jej, Krystjan Lach Szyrma, take do redakcji

Polaka Sumiennego nalecy; Szef sztabu, Józef Hub, pro-

fesor uniwersytetu; Tomasz Dziekoski, rektor szkoy woje-

wódzkiej na Lesznie; Kajnold Suchodolski, o którym ju
bya mowa, Leon Ulrych i Konstanty Gaszyski, a wy-

dawc odpowiedzialnym : obecnie ojDowiadajcy wypadki

(Leon Zienkowicz).

Myl dziennika gwardji akademickiej nie moga by inna,

jak korporacji samej; to jest w teorji i uczuciu, a rewolu-

cyjna w praktyce i w rodkach; dyktatorska, w obronie

uosobienia której, jak wiadomo, modzie akademicka

w pierwszych chwilach powstania tak gorliwie stana. By
to bd bez wtpienia wielki i rewolucyjnej sprawie bardzo

szkodliwy. Ale by to bd bardzo powszechny, i wreszcie

nie mogo by podówczas inaczej , bo przeciwko Mochna-
ckiemu, jedynemu — jakem to ju powiedzia — wyobrazi-

cielowi rewolucji, bya modzie uprzedzona, a na drugim —
e si tak wyra — kocu kija rewolucyjnego sta dyktator,

za rkojmi i na sowo boków modziey: Lelewela, Niem-
cewicza i Szyrmy. — A modzie czsto si myli, czasem

z gorcoci na koniec kija zy padnie, lecz w pórodki nie

wierzy, czyli nigdy w rodku nie staje. Wreszcie chcie,
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a módz pojmowa oraz umie, s to dwie bardzo róne
rzeczy. Zdanie to wypowiedziane przez wydawców we
wstpie do dziennika, jest najlepszym tumaczem krótkiego

ycia jego. Myliby si ten wszake , ktoby modzie owo-

czesn akademick warszawsk oskara o bezwgldne i nie-

ograniczone zalepienie. "Okolicznoci i naród — sowa s
dziennika tego — wezway Chopickiego na dyktatora. My
stanlimy w obronie urzdu, ale nie osoby, i skoro opinja

publiczna i naród zechc odebra najwysz powierzon mu
wadz, my pierwsi odstpim miejsca, które nam honor

i dobro narodu wskazay. Bronimy dyktatora , ale dopóty

tylko, dopóki on godnym si tego okae. » I byo to

owiadczenie bardzo waciwe wierzcemu w niepokalanoó

patrjotyczn wiekowi. Bo i jake to do gów modych
wej mogo, aeby czowiek tak wysoko zaufaniem narodu

wzniesiony, aby onierz i Polak, tak namitnie od wojska

i narodu kochany, mia jakikolwiek interes spa z takiego

szczytu rozmylnie, albo co gorsza rzecz jeszcze, chcie za-

bi siebie i Polsk? Musiaa wic modzie w prostocie du-

cha swego szuka zego gdzieindziej. To jak poprzednio

szukaa go ostrzeni bagnetów w piersiach Mochnackiego,

teraz tak sobie piórem tumaczya dyktatorskie: "Otoczyo

go grono ludzi, którzy w rewolucji nic do zyskania, prócz

szacunku i mioci narodu, nie maj. Oni to go podmawiaj
do uycia pórodków , co zgub nasz sta si mog. Po-

wiedzmy szczerze. Jeeli ju nie ci koczy maj rewolucj,

którzy j zaczli, to jej kierunek tym jDrzystoi przynajmniej,

co nigdy nie byli organem, ani narzdziem despotyzmu.

Ludzie , którzy rewolucji nie podnieli , którzy dla niej nic

dotd nie powicili, którzy, gdybymy dzi upadli, jutro

gotowi byli by napowrót urzdnikami albo jeneraami mo-
skiewskimi, nie mog mie zaufania narodu, nie mog, nie

powinni rzdzi rewolucj. Precz z pórodkami ! Albo

jeli si podoba Bogu, raz jeszcze ukara nas niewol, tedy

kara ta sprawiedliw bdzie, bomy spokojnie na zgub na-

sz czekali.

W numerze nastpnym z 8. stycznia, modzie akademicka

ywiej i dotkliwiej jeszcze atakuje historyczne nazwiska !

Te buntownicze artykuy modziey oburzyy i przeraziy

ju spokojnie na laurach zasypiajcych. Napadnity dyktator
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spad z wciekoci na naczelnika gwardji akademickiej,

a ten znowu poblady i cay drcy od strachu, którego mu
napdzia furja dyktatorska, spad na komitet redakcyjny,

zakazujc dalszego wydawania dziennika. Ale modzie raz

zbuntowana zakazu nie przyja.

Rozdsany dyktator na tg cywiln bezsilno cywilnego

naczelnika, odebra mu dowództwo, laowierzajc wojskowemu

pukownikowi Piotrowi agowskiemu, a cywilnie urzdzon
gwardjg stawia pod rygor wojskowy. Z tego powodu zja-

wi si w dzienniku akademickim artyku 11. stycznia pod

tytuem: « Nasze wyznanie wiary », w którym zawiedziona

modzie w nadziejach, tak rozwodzi swe ale: « Wic bdzie

wystpkiem miae objawienie uczu modego patrjoty?

Bdzie grzechem dziewicza otwarto szlachetnego serca?

I na to powsta gnbiony lud polski, aby z zaoonemi r-
kami poglda na wybryki ospaoci, na oznaki niechci, lub

pigmejskie pasowanie si niedonoci z olbrzymiemi wy-

padkami czasu? Myl moda, rozwijajca si pod oywczym
promieniem swobody, po pitnastoletniem ciskaniu jej

w kleszczach potnego autokraty, ma by znowu wóczon
pod cenzur fantazji czyjej? A zapalony, mody syn dzie-

witnastoletniego wieku, na to otworzy dugo zaciskane

oczy, aby zamiast najpikniejszych ideau marze o wolnoci,

przeto, e nie tai przed nimi myli i uczu swoich, dozna
tak bolesnego zawodu?

Czowiek bka si musi , nim drog prawdy odki-yje.

I pismo nasze nie jest moe bez bdów, ale jest wolne od

zych celów , od umylnie krzywionych wyobrae, od niewol-

niczego poklaskiwania bdom ludzi, które prdzej czy pó-

niej na ojczyzn spa musz. Objawienie wolnej myli nie

moe, nie powinno w szlachetnych sercach obudzi niechci.

Bd trzeba sprostowa, ale nie gniewa si na bdzcych.
Powiedzielimy i powtarzamy : nie dla tego wietne nazwiska

przeszoci stoj na czele oswobadzajcego si ludu, e ich

przodkowie wielkimi byli, lub do wielkoci pretensje mieli!...

Min czas, w którym niezasuga i niezdolnoci przewodziy;

te bdne wyobraenia podkopay zasady szczcia polskiego,

zniszczyy, zamordoway polsk rzeczywist swobod, byt

Polski. Nie bdziemy, nie moemy szanowa bdów.
Chwila dobijania si wolnoci wymaga energji, ofiar, zapo-
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mnienia o sobie. Pórodek tylko do pó celu prowadzi, pó
swobody daje, a póswoboda nie jest wolnoci, lecz nie-

wol.
Prawda jest, e w przeszoci bywao inaczej, ale

dzi to nie wczoraj. Dzi nikt nie jest ow osi niewzru-

szon, okoo której obraca si naród. -Dzi t osi jest

naród. »

Takiej treci rozumowanie nie mogo do smaku dyktato-

rowi przypa. Modzie za nadto wypisaa si§ jasno, eby
dyktator na chwil powtpiewa, e te same bagnety, które

w obronie jego w pier Mochnackiego mierzyy, mog sie

przeciw niemu obróci. Prdko wic korzysta ze sweo-o

prawa dyktatorskiego i zamiast wdawa si w przedstawienia

lub jakiegokolwiek bd tumaczenia, wola jednym rozkazem
dziennym wydawanie dziennika zakaza, a Radziwi tym
zachcony przykadem, wkrótce i sam gwardj akademick
rozwiza.

Tak si zakoczyo ycie polityczne akademickiej, zbroj-

nej korporacji , która w pierwszych chwilach powstania naj-

szlachetniejszemi wzniesiona uczuciami i w najpatrjotyczniej-

czym zawizana celu, daa si nastpnie dyplomacji olni;
a która, gdyby miaa na czele energicznego i szczerego

przywódc, moga sama przez si ze pokona, i co za tem

idzie, zbawi ojczyzn.

XVI. Szesnastym z kolei dziennikiem listopadowym

bya: Niepodlego. Pismo tygodniowe, wydawane
przez F. S. Dmochowskiego. Przez krótki czas swojego

istnienia nie miao cile oznaczonego koloru, byo przecie

wyranie niechtne opozycji, rozumiejc zapewne, e tym
sposobem suy dobrze ojczynie. Zawiedziony w tych na-

dziejach wydawca, wszed do Towarzystwa patrjotycznego

i skutkiem chwilowego zapau krztajc si nazajurz w nocy

15. sierpnia, o mao si nie wykierowa na Jakubina, nawet

w opinji tych, co go z blizka znali.

XVII. Siedmnastym z kolei dziennikiem bya: Sybilla

Oswobodzonej Ojczyzny, przez Franciszka Grzyma wy-

dawana. Wyszo jej kilka numerów w cigu dyktatury;

charakter tego pisma by umiarkowany i powany. Kady
jednak numer odznacza si t szczer, gorc mioci
ojczyzny, która do dzi dnia nie ostudza jej wydawcy.
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XVIII. Wolny Polak. Wydawany by w poszytach mie-

sicznych przez Ksawerego Bronikowskiego ; wyszo ich kilka.

Myl i rozumowanie pisma tego byy pórodkowe. Nawia-

sem dodam, e artyku: Jaki bdzie koniec naszej wojny? —
który Józef Kozowski publicznie w Towarzystwie patijoty-

cznem rozbiera, pod logicznym wzgldem mia troiste roz-

wizanie: 1) albo zwyciymy, 2) zwycieni bdziemy,

3) albo skoczymy wojn przez ukady.

XIX. Tandeciarz. Pismo satyryczne wydawa pod imie-

niem ksidza Bohdana Walki , Tomasz Ujazdowski, przed po-

wstaniem redaktor Pamitnika Sandomierskiego, zmary na

tuactwie. Dno pisma tego bya rewolucyjna; przestao

wychodzi po bitwie ostrockiej, gdzie ksidz Bohdan

Walka, jako numer ostatni publiczno zawiadomi, zgin
za ojczyzn.

XX. L'echo de la Pologne. Dziennik po francuzku,

z godem w pocztkach: «eire lihre ou ne Tetre pas?» a po-

tem zamienione na: netre ou n^etre pas.n Wychodzi w dru-

karni bankowej od korka stycznia do pocztku kwietnia

w formacie do Dziennika Powszechnego zblionym i jak ten

o trzech kolumnach. Upady zastpi:

XXI. Les Messager Polonais. Po francuzku z godem
uTindependatice est pour les nations ce, qu'est Thonnenr pour

les indiridus.n Pismo to w formacie maym, do Gazety

Warszawskiej podobnym, wychodzio przy ulicy Rymarskiej

i równie jak L'echo de la Pologne nie wdajc si w rozumo-

wania, przedstawiao czasowe wypadki dla wiadomoci swo-

ich francuzkich czytelników.

XXII. Warschauer Zeitung. Po niemiecku, pismo co-

dzienne w formacie take Gazety Warszawskiej i jak dwa
poprzednie francuzkie, bez wyranego, politycznego koloru,

wychodzio w drukarni Gazowskiego i trwao nie tylko

przez cay cig rewolucji, ale i po wziciu Warszawy; wierne

swemu niemieckiemu pochodzeniu, suy chciao za organ

tryumfujcej Moskwie. Wkrótce wszake brakiem odbytu

upado.

XVII. Gazeta Narodowa, inaczej Zakroczymska, osta-

tnia, czyli zamykajca listopadowe dziennikarstwo z godem:
((Jeszcze Polska nie zgina)), wychodzia w Zakroczymiu

pod redakcj Ksawerego Godebskiego, posa uckiego, potem

ZiENKOwicz, Literatura. I. 7
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profesora jzyka i literatury polskiej w szkole polskiej na

Batignolles w Paryu, a dla uytku póniejszego przedruko-

wan zostaa na emigracji w Paryu r. 1831 przez Wady-
sawa Platera, posa wileskiego. Wyszo jej dziesi nume-

rów, w których oprócz artykuu gównego redaktora, byway
te i innych patrjotów prace.

By to organ rzdu, a zarazem sejmu, wojska i wszyst-

kiego tego, co opuciwszy Warszaw, jeeli nie cieszyo si
nadziej zwyciztwa, to przynajmniej miao odwag udzi
si jeszcze "honorowym kocem)). Prezes rzdu, sowa s
zapowiedzi , czyli wstpu do Gazety Narodowej , w którego

rce zoy naród swoje losy, umie ocenia pooenie, w ja-

kiem zostajemy, zna niebezpieczestwo, ale wie, e nie wy-

bia ostatnia Polski godzina; nie chce siebie i narodu udzi.
Pierwszy stró honoru narodowego , tego najdroszego prze-

szoci i przyszoci zakadu, daleki jest od wyrzeczenia si
bezwarunkowego ukadów z nieprzyjacielem, byleby te

ukady honorowi narodowemu odpowiaday. Spokojni, cze-

kamy dalszych wypadków, a cokolwiek nastpi, zawsze b-
dziemy mogli powiedzie : Honor ocalony , dopenilimy naj-

witszej powinnoci!

Otó przedstawiem, jakiem byo, a raczej jakiem by
mogo w swoim czasie patrjotyczne i narodowe dziennikar-

stwo polskie. Czy takiem by byo powinno, to rzecz obej-

rzenia i przedstawienia póniejszego. W tej chwili tyle tylko

o tem powiedzie mog, e jak wiele rzeczy innych z onego

czasu, tak te i to dziennikarstwo, jakkolwiek wielce spra-

wie narodowej zasuone, nie mogo czyli nie umiao speni
swej powinnoci , stojc pod zason i opiek powszechnie

obudzonego ducha narodowego i stu tysicy szablic, lanc,

dzia i bagnetów polskich, które si jeszcze pod zason
i opiek tego dziennikarstwa zdwoi , ztroi i zdziesici

mogy, skoro pod ów czas wielki i w odniesieniu do caej owo-

czesnej Europy, Polski postawi nie zdoao. Nie jest w za-

miarze moim ocenia i rozbiera acz czne z tym wypadkiem

nasze wysilenia wojenne, nawet polityczne i dyplomatyczne.

To rzecz innych ludzi poczuwajcych si w obowizku. Moje

zadapie przedstawi i oceni narodowy ówczesny ruch umy-

sowy. To wic wracam do niego.

Przedstawiem jak penio swojego czasu powinno dzie-
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nikarstwo. Mógbym powiedzie, a raczej odwiey w pa-

mici niejednego z obecnych, jak penia wtenczas swoj
powinno polityka i dyplomacja, a powiedzie o tem to

tylko i tyle tylko, o ile to ma stycznoci z rozumem stanu,

czyli na tem polu z umysowoci, to jest polityczn i dy-

plomatyczn intelekualnoci; ale to, jak powiadam, prze-

chodzi zakres zaoenia mojego. Majc przedewszystkiem

na uwadze inteligencj literack po dziennikarstwie, natu-

raln rzeczy kolej przechodz do poezji, a raczej liryzmu

poetycznego, którym si odznaczyo najwybitniej powstanie

listopadowe.

Rzecby, e co, czego my odgadn, a có dopiero poj
nie moemy, wlao w serce Sawianina, a przedewszystkiem

Polaka, jak skonno: popd do czucia, do rzewnoci, do

marzenia, do pienia, do liryzmu. Smutny czy wesó, zbie-

dzony czy szczliwy, zachwiany w nadziei czy marzcy
o szczciu — Polak piewa! Róne s tony jego pienia,

skokiem objawiajce si, albo zami roszone, ale zawsze

w liryzm ujte. Dla Polaka pie jako obraz poetyczny, za-

dawalniajc serce jego , zaprzta i zadawalnia nie tylko

umys i wyobrani , ale oniemal za sam rzeczywisto mu
starczy. Oto jest tego dowód z pod pióra jednego z naszych

mczenników syberyjskich, Gustawa Ehrenberga, w jego

wierszu powszechnie znanym:

Siad z-wojszczyk na przedzie, i t. d.

Zdaje si jeszcze, e zadaniem poezji lirycznej z czasów

powstania listopadowego byo zapenienie próni, która,

nie powiem w sercach owoczesnych literatów, ale polity-

ków, dyplomatów, moe niezawile od ich chci i myli,

ale jednake bya si utworzya. Cay naród Polski, wszystko

w niebogosy woao i piewao

:

Wion wiatr bogi na Lechitów ziemi

,

I Litwa czelca przyctiodnial

Ale nie zrozumiay tego pienia umysy poj go niezdolne,

pomimo, e poeta sili si przebi do nich po promieniu,

7*
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jak on przynajmniej sdzi najrodzimszem i naj silniejszem,

bo z dawien dawna przed wieków religijnem:

Bogarodzico — Dziewico

!

Suchaj nas. Matko Boa!
To ojców naszych piew

!

Wolnoci byszczy zorza,

Wolnoci ronie krcw

,

Wolnoci bije dzwon !

Bogarodzico!

Wolnego ludu piew
Zanie przed Boga tron.

Podniemy gos rycerze!

Niech grzmi wolnoci piewy

,

Wstrz%sn.> si Moskwy wiee,
Wolnoci pieniem wzruszam
Zimne granity Newy,
I tam s ludzie — i tam maj duszel

Noc bya — orze dwugowy
Duma na szczycie gmachu,
I w szponach niós okowy.
Suchajcie, zagrzmiay spie,

Zagrzmiay , i ptak w przestrachu

Ulecia na wity krzye;
Spojrza i nie mia mocy.

Patrze na wolne narody.

Olniony blaskiem swobody,
Szuka cienia — iw ciemno ulecia pónocy.

O! wstyd wam! Wstyd wam Litwini!

Jeli w Giedymina grodzie

Odpocznie ptak zakrwawiony;

Gos ci pokole obwini.

Jeli nie skruszysz narodzie

Krwi twoj zlanej Icorony!

Nam si chyli przed obcymi?

Nam nie w wasnych ufa siach?
Bdziem y we wasnej ziemi.

Lub we wasnych spa mogiach!

Zamany i zbolay poeta tym gosem napróno woajcego
na puszczy, zamilk by na chwil, moe nawet zwtpi,
zraony nieczuoci ska. Ale sn Polska nie po to wsta-

wiona w koo przeznacze ludzkoci, eby si zawodem zra-
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zi miaa. To kiedy najzwtpialsi powinni byli si poczu
zwycizko w obowizku po zwyciztwach , któremi zagrzmiay

pola Grochowa, Wawru, Iga, Dbego, rozleg sig inny,

a równie silny gos innego poety i liryka:

Uderzcie w bbny, zagrajcie nam wrogi:

Za Bug, za Bug, za Bug!
Niech lotne serce nie wyprzedza nogi:

Uderzcie w bbny, zagrajcie nam wrogi.

Dla naszych serc, dla naszych nóg :

Za Bug, za Bug!

Ju tam nie jeden z zabuaskich braci

Uchem przy ziemi kady tentent ima.

Tysic go razy i chwyta i straci,

A nas jak nie ma, tak nie mat
A posiodane, pokiezaue konie

Strzyga uszami, r do naszych koni;

A ostre szable i nabite bronie

Brzcz nut naszej broni.

Chók. Uderzcie w bbny, i t. d.

Pikne siostrzyce, Rusinki , Litewki,

Jak zakochane, ju nas upatruj;

Polskim uanom szyj chorgiewki

,

Polskie kokardy gotuj.

e nas zobacz, ywiej ich wzrok ponie.
Dr rce naprzód, e nas uciskaj,
A serce — prorok nie mieci si w onie —

e nas wkrótce kocha maj.
Chóe: Uderzcie w bbny, i t. d.

Warczy próg Dniepru, pomrukuje Dwina,
Bo cudzy jzyk polsk wod chepce

;

Wyje stepami polska Ukraina,

Bo ko cudzy po niej depce.

Dyszy niechci bagniste Polesie,

Burzami gro naddniestrzaskie skay.
Lesista Litwa dsa si i mi si

Na nasz pochód opieszay!

Chók: Uderzcie w bbny, i t. d.

Wodzu nasz Janie! Biae ory ebrz
Ogniem Grochowa i Wawru napadem

,

Niech si co prdzej brzegi Bugu srebrz

Tryumfujcym ich ladem.
Niech postrzelony ten potwór dwugowy.
Po ziemi polskiej duej si nie sania;
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Wypu ostatni pocisk piorunowy,

I skró mu mki skonania.

Chór: Zagrajcie w bbnv, zagrajcie nam wrogi,

Za Bug, za Bu;;, za Bug!

Nierh lotne serce nie wyprzedza nogi!

Uderzcie w bbny, zagrajcie nam wrogi,

Dla naszych serc, dla naszych nóg.

Za Bug, za Bug!

O
,
pery, pery! Jake marnie rzucone byycie! Wróg

raz jeszcze przemóg. Pada Warszawa!...

Och! kto patrzy na ten jej upadek sromotny! Kto wi-

dzia starca, oddajcego si na ofiar za grzechy samolubów,

którzy j na nim wymogli, i bagajcego ich potem, aby t
zmuszon ofiar gow swoj okupi! ... Kto patrza na te

gowy sdziwe senatorów i posów: Ostrowskich, Ledócho-

wskich, Lelewelów, Zwierkowskich, o kiju w rku, opuszcza-

jcych próg rodzinny, którego ju nigdy przestpi nie

mieli, ten ju pewnie nie zadziwi si poecie, który w aoci
cierpicego serca woa z bram zmuszonego do poddania si
grodu

:

Przeklty hd dniu plugawy,

Dniu nieszczcia i niesawy!

Gdyby kiedy miaJ zabysn,
Gdyby znowu acuch krwawy
Mia nam woln pier nacisn!
Ol jeli gdzie pieka odmty
Kryj twe wiato zowieszcze —
Nie wchod i wprzód nim poczty

Przed twoim zarodem jeszcze
,

Bd przeklty!

Jak za, co pali powieki,

Jak rozpacz, co pier nam cinie,

Dniu nienawistny, niestrawny, daleki,

Tak niech nad tob na wieki

Cikie przeklestwo zawinie! —
Bez pocztku i bez koca!
Ty, co tam wadasz gdzie w górze,

Czy w yjcem wietle soca ,

Czyli tron twój w czarnej chmurze.

Duchu wielki, niepojty!

W jakiej chcesz jaw si postaci

,

Zwiesz si szatanem, czy Bogiem,

Zuam ci tylko z ez mych braci,
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Znam ci ziemi mojej wrogiem

I ty, i ty bd przeklty!

Jak te cauny grobowe.

Mojej ojczyzny oblane posok%

,

Co kryj martwa jej gow —
Jak minione w niewoli dnie me porankowe.
Jak moja myl ponura, wypakane oko,

Jak moja dusza zwida, tak jadem goryczy

Niecti przesiknie twa wieczno duciu tajemniczy!

Niech si tak cierpie pomrok,
Twoje wieczne dni powlok.
Niesiem mody do twej stopy —
A ty ! ... ty ! miasto otuciy

,

lesz zy, klski i acucliy!
Milszy ci gos zniewagi, który sercem zimnem,
Który zapacon warg
Wrzeszcz ci brodate popy!

Wolisz syn skarg.
Ni wolnej wdzicznoci tiymuem!

O! sy wic, póki ci ycia
Dostarczy niemiertelno — jest na ziemi zgraja,

Co rozdzieli cz z upów naszego rozbicia

Na dwa trony zwycizkie: twój i Mikoaja!

Skarg nasz — ludu wolny,

Ludu wielki — twoim duchem!

Ty, co okuty acuchem,
Umia wiatu na znak ycia,

Z grobu doli obecnej wolne wywie duchy!

Tye to, ty! miaby si trwoy!
Ludu wzniosy, byby zdolny

Chwil nikczemnej skargi doy?
Miaby tym, co ci dzi cisn,

Zhabiony poda do bratni?
Raczej zagub ostatni

,

Ni t zgod nienawistn! —
Nie ! nie tobie o ni modli!
Pogard i ziemi i niebem.

Zgi w wasnych zwaliskach, uieczczony pogrzebem,

Wprzód, nim raz miaby si spodli!

Gi, a ty i krew twoja nie popyn marnie!

Zamknij w milczcej piersi gos ciki przeklestwa.

Przyszo ich, bujna niwa te ziarna ogarnie,

I z nich tak górnie, zaszczytnie,

Szczcie na twej mogile zakwitnie.

Jak dzi ua twojej skroni gazka mczeska.

Pada Warszawa, i z ni% Polska caa! Dzieci jej roz-

pierzchy si po wiecie, albo zawleczone w jasyr na Sybir.
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« Porzdek panuje w Warszawie ! . . . » woa minister

francuzki, a poeta polski woa:

Tyran wsta! Herod! Panie! caa Polska moda
W; dana w rce Heroda.

Co widz? Dugie, biae dróg krzyowych biegi,

Drogi dugie — nie dojrze przez puszcze, przez niegi,

Wszystkie na pónoc! Tam, tam, w kraj daleki

Pyn jak rzeki.

Pyn! — Ta droga prosta do elaznej bramy.

Tamta jak strumie wpada pod ska, w te jamy,

A tamtej ujcie w morze. Patrz, po drogacli leci

Tum wozów jako chmury wiatrami pdzone.
Wszystkie tam w jedn stron.'

Ach Panie, to nasze dzieci!

Tam na pónoc — Panie, Panie!

Taki to ich los — wygnanie?

I dasz ich wszystkich wygubi za modu,
I pokolenie nasze zatracisz do koó"a?

Ach Panie! ju widz krzy — ach, jak dugo, dugo
Musi go nosi! — Panie zlituj si nad sug.
Daj mu siy, bo w drodze upadnie i skona —
Krzy ma dugie na ca Europ ramiona.

Z trzech wyschych ludów, jak z trzech twardych drzew ukuty.

Ju wlek, ju mój naród na tronie pokuty.

Rzeki: uPraguco. Rakuz octem, Borus óci poi,

A matka wolno u nóg zapakana stoi !

Owo, czy przejrzywa, czy widzia on wieszcz wielki

on matk wolno, u nóg jego zapakan, stojc, nie

wiem, ale nie wierzy nie umiem; do, e oto w Gazecie

Warszawskiej z dnia 30. grudnia 1858 r.
,
jakby na dowód

jeszcze raz, i s rzeczy, o których ani si nio filozofom

naszym, znajduj takie sowa:

«W roku 1855 w miesicu padzierniku wysiad z paro-

pywu francuzkiego na Top-Hana mczyzna lat okoo pi-
dziesiciu, o biaych, dugich wosach, czoa mylcego,
w skromnym ubiorze, z pielgrzymskim kijem w doni.

Przybywa on z dalekiego zachodu. Towarzyszyo mu kilka

osób , witao kilkaset , a cze i szacunek powszechny ota-

czay kady krok jego. Tym podrónym by : Adam Mickie-

wicz. Zebraem, ile si dao, szczegóy o jego tu krótkim

pobycie'! mierci, i opowiem je wam, ile powiedzie mona.
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((Mickiewicz wyjecha do Konstantynopola w towarzystwie

pomidzy innymi Armanda Lewy i Henryka Sualskiego,

którego lubi za mie dykteryjki, zmylenia, które go bawiy
lepiej , ni uczone rozprawy innych. Wybra si on z namiotem

i wszelkiemi przynaleytociami obozowego ycia! Powiadano

mi jeszcze w Paryu, e ta uprojektowana podró , ta zmiana

ycia zajmoway go bardzo , i e wyjecha marzc o niej

cigle. W Stambule by przedmiotem szczególnych wzgl-
dów i stara. Ambasady ustpoway mu mieszkania w swych

paiacach, lecz nie przyj adnych ofiar i z hotelu, gdzie si
zatrzyma, przeniós si nawet do prywatnego domu na Jeni-

Szeri. Zwiedzaem ten dom smutny, samotny, opuszczony,

przy ulicy Kalendzi-Kuluk, i widziaem t du izb o je-

dnem kwadratowem oknie, w której by zamieszka. Przed-

sie prowadzia do niej , a meblowanie skadao si ze stou,

kilka krzese prostych i óka, co jeszcze prociej pokryte

siennikiem i dywanem tureckim , stao w kcie. Pokój trci
pustkowiem, by ciemny i nawet wilgotny; przypomina mi

nasze karczemne izby, jakie czasem w jesiennej podróy za-

stajemy po szlakach ukraiskich.

((Wkrótce potem wyjecha do Burgas i tam pod namiotem

przepdzi par tygodni. Podoba sobie nad wyraz w obozo-

wem yciu, jedzi konno na polowanie, jad proste onier-
skie potrawy; lecz zmiana taka ycia paryzkiego

,
pokojowego,

na polowe, bya za gwatown i nieostron. Nie umiano

go przestrzedz , a nawet nastrczano mu rozmaite obozowe

rozrywki, widzc, e w tem podoba sobie. Zdawao mu si,

e on mody i czerstwy, jakim by na skale Ajudachu, i e
to swobodne powietrze, ten pokarm przyrzdzony przy obo-

zowem ognisku, przywróc mu siy, które styra nad ksi-
kami i na paryzkim bruku. W Burgas zachorowa, by nie-

zdrów dni kilka, lecz potem znowu poczu si zdrowszym
i w tym stanie powróci do Konstantynopola. Osoby co go
otaczay, czsto mówiy mi, e nie zachowywa ani djety,

ani si okrywa starannie, i jakby na przekór chcia przywy-

ka(5 do twardego ycia.

((Lecz cókolwiek bd, stan jego zdrowia nie by zatrwa-

ajcym, a do dnia 26. listopada. Kuczyski Hipolit tak

mi opowiedzia reszt: — W poniedziaek z rana, okoo 10.

przyszedem do Mickiewicza ; opowiada on wanie o nowi-
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nach odebranych z Burgas. Lewy powiedzia mi o nim , e
zeszej nocy by cierpicym; lecz ja go zastaem do spo-

kojnym. Potem zacz rozmow o swych dzieciach i zalio-

czy uwag, e w najmodszym, Józiu, postrzega umys
uderzajcy nad wiek dziecinny. — Kuczyski! — rzek wre-

szcie — wiesz, em si zacz uczy po turecka. Lkam si
tylko, eby si ze mn nie stao podobnie, jak z jednym
z królów naszych, który ju nie le sylabizowa, kiedy go
mier zaskoczya. — O pó do dwunastej uczu mdoci
oraz lekkie kolki i pooy si do óka; lecz symptomata
cierpie byy tak sabe, i ani jego, ani nas nie trwoyy.

((Mickiewicz okoo godziny trzeciej poczu si lepiej i za-

pragn spoczynku. Wyszed Lewy i Kuczyski, a pozosta
Sualski. Zaledwie upyna godzina, gdy ponowiy si
boleci gwatowniej i Sualski wezwa lekarza Gembiskiego.
Da on natychmiast Mickiewiczowi Loudanwn i kaza ogrze-

wa ciao; ale na zapytanie Sualskiego odpowiedzia, e
chory jest w stanie bardzo niebezpiecznym. Mickiewicz wy-

czyta to z zafrasowanej twarzy Sualskiego i zapyta go:

((Powiedz mi prawd, Sualski, co lekarze mówi o mnie?"

A byli ju oprócz Gembiskiego dwaj inni: Szostakowski

i Bednawski. Sualski ze zami w oczach odpowiedzia:

((Mówi, e moesz umrze. » Wtedy on rzeld: ((Ka mi za-

woa ksidza awrynowicza.)) Potem kaza sobie poda
pióro i chcia pisa, lecz gdy mu Sualski przyniós papier,

rzek: «Nie mam siy;) — i upad na oe.
((Bya ju pita, gdy powTÓci Lewy i wkrótce po nim

przyszed i lekarz Drozdowski. Powiedziano mi potem , i
oprócz Gembiskiego, który by lekarzem z profesji, trzej

inni, na sposób turecki, nie uczyli si medycyny, ale prakty-

kowali. Posano wic po ksidza, a tymczasem doktorowie

rozcierali mu cia2o i przepisali powtórnie Lmidanutn, któ-

rego przyj nie chcia. Po chwili znowu boleci uspokoiy

si. Mylano e Mickiewicz zanie i wszyscy powychodzili

z izby. Na danie chorego pozostali Lewy i Sualski.

((Nie wiedz, co mi jest — rzek Mickiewicz do nich — nie

wiedz; chc mi ogrza, a ja cay w ogniu. » To rzekszy,

pochyli gow i zasn, lecz tylko na moment; wtem ksidz

przyby. Wszed po nim Drozdowski i powtórzy nacierania,

gdy zdjy go kolki. ((Oni mi skór zedr jak biednemu
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pukownikowi Idzikowskiemu, a ona mi ju nie odronie!))

zawoa Mickiewicz w boleciach. Dano mu Laudanum, ale

boleci si§ powikszyy i po chwili chory lea, nie wydajc
najmniejszej skargi.

«Gdy si zbliy Sualski, rzek mu: << Powiedz moim
dzieciom, niech si§ kochajij, midzy sob. » Gdy go zapytano,

gdzieby yczy by pochowanym , owiadczy , e na smtarzu

w Montmorency obok swej ony. Postrzegszy wchodzcego
Kuczyskiego o szóstej, pozna go. Potem lea spokojnie,

a ksidz awrynowicz namaci go Olejem witym —
o dziewitej kona zacz.

«zy rzewne polay nam si z oczu, mówi mi Kuczy-
ski, gdymy spojrzeli po sobie, a potem na trupa. Uczucie

sieroctwa i pewnej próni ycia owiao nas . . . Podalimy
sobie wzajem donie i kajc, j^rzyrzeklimy speni godnie

i z niezachwianem mztwem pielgrzymk nasz. Patrzalimy

na t gow szlachetn, po której w nieadzie biae i dugie

rozrzucay si wosy, i na te usta wpóotwarte, lecz sine,

jakby gotowe do odezwania si, i milczelimy grobowem
milczeniem.

((Ciao Mickiewicza nabalsaniowano i w dwie zawarto

trumny. Pierwsza bya oowian, druga z drzewa. Stay
one przeszo miesic w tym samym domu i izbie, gdzie

umar, opatrzone pieczci konsulatu francuzkiego. Zwoka
pochodzia z dwóch przyczyn. Jedni z rodaków chcieli, eby
pochowanym zosta w Czyfliku (folwarku) , o cztery godzin

drogi od Konstantynopola, lecym w lasach Anatolji; dru-

dzy, eby odwiezionem byo do Francji, wedug woli samego

nieboszczyka. Rzd za francuzki waha si ciao wpuszcza
do Francji, z obawy wniesienia z niem cholery. Sprawa

o tem zabraa wicej miesica czasu, lecz wreszcie pozyskano

pozwolenie zawiezienia zwok do Francji.

((Mój jeden ze znajomych, który by przytomnym ekspor-

tacji, w tych mi j opisa sowach:

(( Dzie wyznaczony na eksportacj zwok . p. Mickiewi-

cza by pospny — myo. Na ulicach peno byo bota.

Konstantynopol cay zaspiony by od deszczu i chmur. Ka-

rawan pokryty czarnym suknem bez adnych ozdób, cigna
para woów. Muzykanci Wosi ofiarowali si dobrowolnie

suy muzyk i grali marsz pogrzebowy. Oddzia piechoty
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eskortowa ciao. onierze szli we dwa szeregi, w odstpie

o kilka kroków jeden za drugim. Za trumn, szli Polacy-

Francuzi, Wosi, Grecy, ydzi, Niemcy, Ormjanie, Bugarzy^

Serbowie (reprezentantem których by podówczas Mikoaje-

wicz), Kroaci, Dalmaci, Boniacy, Czarnogórcy, sowem
wszystkie narodowoci sawiaskie i zachodnie.

((Obrzdkowi przewodniczyli ksia polscy, a celebrowa

ksidz awrynowicz. Po drodze wnoszono ciao do kocioa
. Antoniego, gdzie bya msza aobna. Potem odprowa-

dzono a do portu Top-Hana, zkd zaambarkowano na wy-

znaczony przez rzd francuzki paropyw <( Eufrat)). Mowy
przy eksportacji nikt nie mia, gdy tego wyranie da
nieboszczyk. Zarzdzali eksportacj: Sualski i Lewy.

« Dziao si to 30. grudnia 1855 r. o poudniu.

((Wanie stojc na pokadzie statku z oczami zwróconemi

ku Polsce, mylaem o tej mierci, wyobraaem sobie t
trumn, co si zmiecia w kcie opuszczonej izby w Jeni-

Szeri — gdy duch wielki, co oywia to ciao, napeni by
mocen ca Polsk i echem sawy rozleg si po wiecie.

Gdy tak dumaem, wanie przedemn zarysoway si na

horyzoncie Akermaskie stepy, te same, na których

wieszcz nasz przed trzydziestu laty dosuchiwa si gosu
z Litwy i uroni owe pamitne sowa:

Jedmy — nikt nie wola!»

Tak byo na wschodzie w pocztku i na kocu, kiedy

w drug stron , tam na zachód cigncych , tak znów inny

cierpicy pokrzepia w ich cierpieniach tuacz -poeta:

Idcie bracia na wiat cay!
Ocuceni ze snu chway,
Z panów tuacze i sugi

.

Idcie na wiat jak wiat dugi.

Narody nas zapomniay,
Upowitych w zdradne szczcie —
Min okrzyk wasnej sawy:
Niecie im dzisiaj pacz krwawy,
Kajdanami im zatrzcie I

Niech poznaj gos proroczy

W jczeniach tego odgosu
;
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Niech widmo naszego losu

Przerazi senne ich oczy.

Z panów, bez panów dzi sugi,

Idcie na wiat
,
jak wiat dugi.

Nie! my nie sugi, my nie wóczgi —
Nie zagas poar polsliiego ognislia,

Ctio w nie uderzy grom carskiej potgi,

Pomie tem silniej supem iskier tryska.

Bracia! my bdziem iskrami swobody!

Bracia! my pójdziem przez wszystkie narody!

Staniem w porodku ludów mczennicy ,

Bohaterowie bohaterskich lat,

Z szabl w prawicy, z ptami w lewicy,

I rozpuciwszy woanie na wiat:

« Przez nasz chwa, przez nasze przygody.

Biada wam, biada! olnione narody.

Jeli si klsk nie wzruszycie nasz.

Jeli was losy nasze nie ustrasz —
I wiat prorocz pogrók zrozumie.

Wzburz si ludy, tknite w swojej dumie:
(I O bracia! — rzekn •— Europy chwao!
Wasza niedola jest nasz zaka,
Wasz wróg jest wrogiem i wiata i cnoty!

Idziemy z wami, doczesne sieroty.

Zetrzem si z cara rozbójnicz wadz;
Jasne zy wasze niechaj nas prowadz.
A krzywd polsk, ucisk polskiej braci

Krwi swoich trzewiów hojnie Sybir spaci.

»

Idcie na wiat cay!
Przy niezomnej wytrwaoci.
Dla ojczyzny i wolnoci.

Wyni si sen waszej chway.
A jeli gupota ludów
Obojtnie bdzie patrze
Na wasz walk z losami —
Jeszcze raz wstaniemy sami

,

Aby now wojn cudów
Dzisiejszy upadek zatrze.

A gdyby przyszo wyszem rozkazaniem

Raz jeszcze upa na ojczyzny grobie,

Spokojnie umrzem, bo powiemy sobie:

Giniem — lecz wkrótce ludów chostaniem
Ciko pomszczeni zostaniem.

Tak wierzyli poeci polscy; tak wierzyli wszyscy dobrzy

Polacy; tak wierzyy ludy! A jednak zdao si Polakom,

e ich sam Bóg odstpowa, e raczej nie Polsk, nie Pola-

kami, Bogu i swej wierze winnymi, ale ich wrogami si

opiekowa. I có zatem dziwnego, e zbyt dotknici t
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swoj niedol, tern siebie opuszczeniem i zapomnieniem,

z samym si Bogiem skócili — a skócili si z Nim przez

najlepszych i prawie wybranych, bo najmilszych swych wie-

szczów: Mickiewicza, Goszczyskiego, Sowackiego, przez

Konarskiego nawet.

Na domiar tych zawodów bolesnych pada huJla papiezka,

potpiajca najszczytniejsze i najwitsze, bo powicenie si

Polski. Olepiaemu takiemi przeklestwami narodowi nie

pozostowao wiele, eby z samym sob si skóci. Tu jest

ródo owych rónych oraz dugich swarów i wani, a które

znowu jeden z najlepszych i najzasueuszych poetów na-

szych, wizie umczony przez Austrjaków, Maurycy Gosa-
wski, streci w swym poemacie: « Renegat albo Odstpca»,
a który, acz bolesny, e wiele nauczajcy, (a tu nam prze-

dewszystkiem o nauk chodzi)
,
przywie musz w wyjtkach,

wszake nikogo ani dotyka, ani obraa mogcych, bo dzi-

siaj wszyscy w boleci porównani jestemy.

Poemat ten by pisany w 1832 roku, lub w pocztkach
1833 roku. Polska owoczenie sama zdaa si nie wiedzie,

e zorzeczy swojej niedoli nie powinna. To te pewnie

nie zorzeczya z przekonania, sumienia; ale bole nie zawsze

jest obaczn i dotyka czasem niezasuonych. Dotknite
ni gorce serce poety, wylao si gorzko zapewnie, wic
alowi przebaczy trzeba. Wyprowadza on na scen tuacza

opuszczajcego i egnajcego ojczyzn, a która go opuszcza-

jcego i egnajcego j z mioci i powicenia , wedug
niego , tej mioci i powicenia nie poja i nie przyja.

Oto s te jego sowa bolesne; w- chwili, kiedy je czytam,

nigdzie jeszcze nie drukowane:

Bdcie zdrowi jeszcze raz,

Raz ostatni, cliwilka, dwie,

A nie ujrz wicej was,

I wy nie ujrzyjcie mnie !

Bdcie zdrowi! Kto i gdzie?

Kogo tu, gdzie? egna mam?
Jk po jku, za po zie

Pynie, niknie, a ja sam!

Bdcie zdrowi, bdcie zdrowi I

Brako tctinienia, brako sów!
A z najdroszych wygnacowi.
Nikt nie odrzek: Bywaj zdrów.
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Polsko ! takie to posagi

Z proyów twych unosi syn?

Nagie serce, na wiat nagi —
Moe ez twycli nie by godny!

Ale nie by i wyrodny,
Na có karzesz go bez win?

Na wiecznij drog mczestwa
Nie pokrzepi go

Nikt. nikncego westchnieniem.

Nikt wspóczuciem, wspócierpieniem .

Nikt nie wspomóg Iz.

A jednak jaka szeroka

Wszdzie gdzie myl, skarb ma tu

Droszy, ni blask dnia dla oka,

Ni dla piersi kropla tchu.

Skarljy ciko zarabiane.

Cen serca i krwi tej

Zapakane, zacierpiane —
Krwawa wasno duszy mej.

Na co spojrz , wszystke drogie
,

Ziemia, niebo, tyle lic;

Ja nic z sob wzi nie mog —
Potpieniec , nie a nic.

Jak najlichszym ndzarz ebra
O gar witej ziemi tej —
ebrak, i cóem odebra?
Drwicy umiech zamiast niej.

Drwicy umiech! ten skarb cay,

Matko! Twój unosi syn;

Bo tam pewno wiat ju may,
Pewno na niem brako drwin.

Susznie! po co cudzych bogów,

Cudzych szyderstw szuka gdzie?

Kiedy mona z wasnych progów

Od najdroszych unie je.

Drwicy umiech! t spucizn
Obdarzyli w Polsce mnie.

O mój kraju! o ojczyzno!e ubog, dusza moja wie !

Prócz rozpaczy —
Co pier biedn targa tw,
Nic dzi nie masz i tuaczy

Zaopatrzy nie masz w co.

Nie dasz lauru tryumfowi, ni pociechy sowa.
Bo nad Tob: knut, acuch i ciemno grobowa.

Lecz Bóg wiadkiem duszy mej:

em nic nie chcia z doni twej —
zy masz tylko, z mi daj!

8wiat z ni przejd z dumnem czoem,
A przy skonaniu w nieba nienawistne

Ostatni kltw cisn —
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z poka i powiem: z ojczyzny j wzi%lem,

Ni paka mój kraj 1

Kraju mój ! ja na wygnanie

Unosz tylko niedolan krew —
To moja wasna — przy tobie zostanie

Myl moja i piew.
Bdcie zdrowi ! z po za góry

Dry ju blade wiato dnia,

A wygnaca wzrok ponury

Opucia gorzka za.

Do szalecze, do ju czu!

We pielgrzymi kij do rki,
I rozbratu piosnk nu.
A te cnoty i te dwiki,
Te wspomnienia, zy i jki
Raz na zawsze w pieko rzu.

Daje Boe, byle ko,
Byle lanca rychlej w do —
Poiulamy póki modzi

,

Gdzie w pustyniach z wiatrem w lot.

Dziko wicher padziernika

Po bezlistnych drzewach gna,
1 twarz ma bya dzika

,

Jak chropawe czoo ska.

Lecz któ wntrze tych ska zbada!

Moe czysta, zota ya
Ramiona tam rozpucia?
Jak zniszczenie, jak zagada
W niedociekej ich gbinie.
Moe wulkan law pynie,

Lub oywny zdrój przepada.

Ale nieme ska oblicze.

Niepojte, tajemnicze,

Pewno tajni nie wygada.

Twarz ma bya niema jak grobowe wieko
,

I w przelotnym umiech biegu

Igra po niej zaledwo jak promie po niegu;
I za niedostrzeona draa pod powiek —
za dawna, nieotarta, jak bryzga krysztau

Dostyga po chwilach cierpie i zapau.

Dostygla! Nim umiech dumny i pogardy

Zamrozi j i nada krysztau hart twardy —
Bo gdyby j by dostrzeg, otarby elazem.
Co mu w doni drao —
Otarby, lecz z okiem razem,

Co wbrew woli je^o paka miao —
Bo gdzie wola ma dziaa,

I na rozkazy krew da —
Tam niech wulkan w piersi pala.
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Pier i twarz ma by jak skaJa ,

A jak skala milcze ma.

A on zacz nienawidzie,

On si zacz ez swych wstydzi.

Nienawidzie? Kogo? Gdzie?

Za co? Ha! Bóg e to wie! . . .

Kogo? za co? ... O szczliwsze

Tobie wiatem, twoje dziewcz!

Wszystkie cele , przedsiwzicia —
Cae niebo duszy twej

,

Zaware w krg jej objcia,

Utopie w oku jej —
I u stóp twego dziewczcia

Nie pojto, dziwno i.

e pier jako ból tam gniecie,

e jest jaka pier na wiecie
,

Co si zawiedziona mci.

Wierzysz w mio , w przyja cnoty
,

Uzdrowi ci wiara twa.

Na tamto pytanie kiedy w dniacli tsknoty

Wasne serce odpowied ci da

!

Oj! przyja, dusza ycia,

Wzniosa cnota, przyznasz sam;

Sam j wielbi od powicia,

Sam jej równyci mao znam —
Jeli dobre niebo wzili.

Jedn dusz w piersi dwie —
Jak ta dusza przyjaciel!

Równe im przdzie dnie.

Pod jej hartem pier oboja

,

Jakby jasna stalna zbroja.

Wspóln si silna trwa:

Bij wichry, pal ognie.

Rdza nie schwyci , mot nie pognie,

Wszdzie odpór da.

Przyjaciele! O szczliwi!

Bez wtpienia was to dziwi

,

e pier jaka bez pociechy

,

Bez wspóczucia, dry samotnie;

A litonemi umiechy
Wsparlicie j wielokrotnie —
Poczekajcie chwil niewiele.

Wy serdeczni przyjaciele

!

A nim przyjdzie , wy tymczasem
Oszukujcie si nawiasem:

To odpowied zagadki wywie si z was.

Mio, przyja, lekkie cnoty,

Nie ochroni od tsknoty —
W wysze szczcie wierz.

Ludzko caa i jej równy,

Twój rodzimy kraj,

Niechaj bdzie cel ci gówny,

ZiEKKOWicz, Literatura. I.
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Cal dusz zbierz —
W takie cele mierz!

W to mi graj, w to mi graj!

MiJo kraju dzisiaj w modzie —
Jasne niebo czy si chmurzy?

Jak tam gosz na zachodzie.

Nawet i w Polsce niektórzy

Wierszopisy pisz piewki

;

Panie — anioy dobroci

Szyj pikne chorgiewki —
A wszystko to patrjoci

Kochaj swój kraj.

Pikne rczki dla kochanków

Tysicami wiy wianków —
Wszystkie z mirtu, ró i lauru.

A kochanek, chcc przynie rozrywk kochance.

Chwyci za miecz i za lanc;

A gorejca zagada
Na krwawych skrzydach wielkiej nocy listopada

Spyna na polach Grochowa i Wawru.

Z wielkiej myli wielka sia.

Jak nowy wiat si stworzya;

Orze gronym meteorem,

Ulatywa przodem szyków.

Pieni ludów wielkim chórem
Brzmiay polskiej czci piew.

A ladami bohaterów

Od Wawelu do Sybirów

Upywaa krew.

Dwa ludy si bawiy — ten wkada okowy,
Tamten zrzuca, a gradem sypay si gowy.
I na tak rozrywk patrza wiat jaowy
W trwodze i zadziwieniu,

On chcia z pod polskiego cicia

Wyj czysty, popraw niejszy , nili po stworzeniu

Wypyn z Twórcy objcia.

Lecz Bóg drwico si umiechn

,

Wstyd mu byo tej poprawy —
1 odrodzenia podstawy
Skrzyowa i zwichn.
A krew ofiar i wielkie zmartwychwstania dzieo
W niezgbiony grób Warszawy
Wyej nili z nieb runo.

Otó i po zabawie jakby nic uiejbyo.

nio si co na chwilk, lecz ju si przenio.
A dwik kajdan , co na chwil
Ucich by za owych dni,

Znów tak wdzicznie, znów^tak mile

Znan sercom nut brzmi.
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Tylko raala gar szaleców,

Co Die wiedzie czego chc,
Obkanych potpieców,
Co nie majc straci co

Oprócz siebie, w wiat odogi.
Bóg wie po co, na co, gdzie?

Poszli przez rozst.ajne drogi,

Potpione pdzi dnie.

mieszni! kady dumnie gosi.

e w swych piersiach kraj unosi

;

e ta jego pier i gowa
Jest to arka narodowa

,

Której ziemia winna cze.
A dzi t tuacza gow
Te witoci narodowe.

Nagie, przez wiat musi nie.
Górne cele! cze wam! czel
Nudni ludzie, po co zmian?

Tak wygodnie jarzmo nie —
Taki dobry da je Pan'

A cho szyja na obroy.
Cho si acuch w szyj wpoi —
Nim si knut dopyta duszy,

Tymczasem si ciao zgoi.

Byle byo pi i je,
Kade jarzmo mona znie;
A komu swój w niesmak chleb,

Niechaj szuka cudzych nieb.

Oni poszli, nieszczni I Los ich pogna lepy,
Na morza nieznajome, na bezludne stepy.

Bezsilnemu równych zióku —
Pod cudzemi potami bohaterskie gowy!
Bez schronienia, bez przytuku,
A na wolnych ich rkach i duszach okowy.
I na kadym wiata kresie

Obaczysz gdzie pier tuacza:

Z t ziemi rodzinn , której nie zobacz
Nieszczliwi! Oni pacz.

Gdzie aden kruk ich koci nie zaniesie!

Pacz, a ich zom gorzkim ni ulgi, ni koca —
Jedna ulga, górne: « Trwaj !»

I kady z tych szaleców jest Polski obroca,
I kady kocha swój kraj

!

Aie tylko nie tak modnie,

liomansowo i wygodnie,

Jak rozliczni wielbiciele,

Co kochali take Go!

Chorgiewka na kociele!

Jak wiatr wiou , to si gn.
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I dzi ci na zawoanie
Dwa puhary speni synek:

Niecliaj yje zmartwjcliwstanie.

Albo wieczny odpoczynek!

Twoja myl, potpiecze! nad ojczyzna tkwi,

Nad t ziemi kochan twoich ez i krwi!

Po bezlistnych pustyniacli kady wiatru szum
Brzmi nut rodzinn znanych sercu dum.
Bdna gwiazdka na niebie tern ci wiatem dry

,

Jak niegdy w oku lubej draa kropla zy,
Gdy paczc, ci na krwawy wysyaa bój,

Gdy egna raz ostatni stracony raj twój —
Gdy jasn chorgiewk, zlan zami jej,

Przywizae do lancy , a do duszy twej

Przywizae jej obraz , co jak gwiazdka czci

,

W bojach i na mczestwie przewodniczy ci.

Jak ten dziwny poeta, ironiczny, a jednake powany —
oburzony, a jednak miujcy — bolejcy i zwtpialy na po-

zór, a jednak najzupeniej wierzcy, streci w sobie t§

poezj\zwtpienia i boleci, to bdzie zadaniem rozpatrzenia

na posiedzeniu nastpnem.



KURS SZÓSTY,

-T ielgrzymstwo polskie , wiadome raz celu swego , zrozu-

miao prdko swe stanowisko, lecz nie mogo z niego ko-

rzysta odrazu; jest to bowiem wasnoci przyrody ludz-

kiej, e nieatwo zrywa z przeszoci,: e wic po ciekach
wydeptanych stopami przeszoci dugo kroczy , i chociaby
te bdne byy, dugo po nich bka si musi. Puaski

i Kociuszko, najczystsi i najpowiecesi patrjoci polscy,

w Ameryce bili si za Polsk. Dbrowski, Kniaziewicz,

Sukowski, Maachowski, równie najczystszemi i najszlache-

tniejszemi uczuciami oywieni, szukali teje Polski na krwa-

wych polach Woch, Hiszpanji, Egiptu i S. Domingo, Po-

niatowski Józef szuka jej w nurtach Elstery. Jerzmanowski

w wyprawie z wyspy Elby. Dwernicki, kiedy ju wszystko

odstpio Napoleona, szuka jej jeszcze, stawia szcztki za-

stpów polskich, wiernych do ostatka Francji, pod murami
Parya. Wszyscy, wszyscy bez wyjtku, zawsze i wszdzie

gotowi przela ostatni kropl krwi, nie pytajc gdzie, pod
kim i jak — byle j wedug ich rozumienia przela w spra-

wie ojczyzny. Dugie naogi, acz nie zawsze dobrze pojte

i nie zawsze usprawiedliwione , trudno odeprze i pokona,
a có dopiero powiedzie o naogach, które przynajmniej

chwilowo przedstawia si mog jako dobrze pojte, i w obec

potrzeby i poytku narodowego namitn, a wic lep mi-

oci ojczyzny rozywiane i podsycane. Oderwane od kraju
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pielgrzymstwo polskie, leciao w wiat jako on li odjty
od gazki swojej, ale z t. wielk rónic, e kiedy ten

miotany przez wiatry, leci gdzie bez celu, tedy pielgrzym-

stwo polskie szo w wiat z wiedz celu; lecz bez wiedzy

jeszcze, jaka myl zdoa je doprowadzi do celu. Puaski

i Kociuszko, Dbrowski i Kniaziewicz, Sukowski i Maa-
chowski, Jerzmanowski, Poniatowski i Dwernicki, dobrze

chcieli zasuy si ojczynie, i te jako takich przyja ich

i ocenia ojczyzna. Jakeby pielgrzymstwo polskie listopa-

dowego powstania miao poj, zrozumie i przekona si
odrazu, e nie koniecznie kroczc po ladach tak zasuo-
nych i tak powaanych poprzedników swoich, suy bdzie

dobrze ojczynie? Idmy do Algieru! woa jenera Siera-

kowski. Idmy do Portugalji! woa jenera Bem. Idcie do

Ameryki! woa pukownik Zamojski. Idcie do Belgji,

do Szwajcarji i Sabaudji! Idcie do Niemiec ! woali inni.

Za mn i ze mn do* Egiptu! woa jenera Dembiski, bo

niepodobna przecie, eby ta Francja, ta Portugalja, ta

Ameryka, a nie! to Belgja, Szwajcarja, Sabaudja, albo

Egipt nareszcie nie wynagrodziy tego za nimi naszego

powicenia polskiego! I niestety, nie byy to gosy woa-
jcych na puszczy! Wszdzie, wszdzie widziano znowu
Polaków przelewajcych krew swoj za nie swoich. Pod wra-

eniem tego to woania z jednej strony, a z drugiej przejty

koniecznoci i obowizkiem niepoytku i niewaciwoci
tego powicenia, poeta, którego poematu przedstawiem

pocztek na przeszem zgromadzeniu, przerzucajc swojego

bohatera do Egiptu, tak rozwija budujc tre nieznanych

swych rymów.*)

Po nucym biegu

Stan nakoniec pielgrzym na afryckim brzegu,

I z obuwia swojej stopy

Strzsnl co rychlej py Europy,

Jakby si lka za swojemi lady

Wnie zarodu zniszczenia, kltwy i zagady.

Na t ziemi gocinn, co pusta a dzika.

Miaa odtd przytukiem by dla mczennika.

*) Poemat ten w caoci , z którego na kursie przytaczaem obszerniejsze

wyjtki, jato nieznanego podówczas, znajdzie teraz czytelnik w tomie XXVI.

Biblioteki pis-irzy polskich, drukowanej w Lipsku u F. A. Brockhausa,

1864 roku.
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Na t ziemi plag, nieszcz, przeklestwa i sromn,

Której od proroka dano

Ziemi egipskiej, niewoli domu.
Zelywe miano;

A która wbrew prorokom i proroków Boga

Nie wzbronia, gdy wszystkie ziemie zabroniy,

Wielkim synom upadku, wygnacom Europy,

Tuaczom polskim, na gocinnym progu,

Mczeskiej wdrówki pyy
Otrz ze znuonej stopy !

Cze tobie, wielka ziemio! wszystko wielkie tul

Ty przyja wygnaców do niewoli domu,
Kiedy w krajach wolnoci icti duszom pociechy,

Stopom ziemi, a gowom odmówiono strzechy!

To wyniose przyjcie jak balsamy chrztu

Staro z ciebie zmaz sromu,

Co kala oblicze ci

;

I rzucio jego brzemi
Na europejskie ludy i ziemie

Bez ducha, wiary i czci!

Natura jest wityni i na kadym kresie

Miy bóstwu serca piew.
Wygnacom wiat ojczyzn, i gdzie ich zaniesie

Nieprzeparty losu gniew
,

Kada ziemia, ta lub inna,

Przyjazna , lub niegocinna —
Kada grobem zapaci za rozlan krew!

Wszdzie ceny jednakowe

,

Wszdzie dadz grób za gow;
Bo serca niepacone, bo tak obojtne.

Czy które dla ludzkoci ca si wrzao.
Czy w piersi samoluba drzemao niechtne,

Byleby raz bi przestao —
Jedna dla obu zapata, jedna niepami dla obu;

I zysk, przemiana miejsca z lodowego wiata,

Przechód do zimnego grobu.

A jednak na rodzinuej, ukochanej ziemi.

Pod sklepieniem niebios jej.

Milsze szczcie, cierpienia — bo midzy swojemi

Ach! i kona lej!

Lecz jeli niepodobna, o! to w takim razie.

Konajc nie za swoj, na wroga elazie —
Ostatecznem westchnieniem kropl tej krwi czystej

lubuj niebu: za dol krainy ojczystej!

Wszdzie matka ziemia za twój lub dla braci

Przyjmie ci go w rachunku i grobem zapaci.
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Dwie chorgwie rozwite miay przeciw sobie.

Z jednakieini godami, z ksiycami obie;

Obie w im proroka, co u sklepeó Mekki

Zawis jako myl wielka u niebios sklepienia.

Na sile niewidomej koysz? go wieki —
I pi, a si przebudzi na sd przyrodzenia.

Pod jedn z tych walczyli synowie Islama,

Druga miaa nad gow synów Ismaela

I piersi pobratane — lecz je rzez rozdziela.

Rzez krwawa, uporczywa i nieubagana.

Szo o to midzy brami: jakiego czci Pana,

U którego szpony wiksze ,

U którego stryczki miksze.
Którego do wprawniejsza nakada okowy,
I kto im nadal bdzie odrbywa gowy?
Zagadka bya trudna, a w caej zagadce

Odkrytej, nieodkrytej, korzystali wadce.
Byo o co wie boje! Niedawnemi czasy

Dwa ludy pobratymcze take szy w zapasy

Nad witym brzegiem Wisy — ale tam nie o to:

Czyje wizy twardziej gniot,

Czyje milociwsze knuty?

Tam naród mczenników do krzya przykuty,

Zapragn zmartwychwstania przed obliczem wiata!

Od swej doni, od swej stali

Chcia adnego nie mie kata.

A na ostrzu jego kosy

Spoczywaj jego losy

I tych, co go krzyowali.

W takiej walce nie al przecie

Pier osadzi na bagnecie.

Lecz ludzie , co z psiem mztwem na siebie si miot
W najnikczemniejszym zamiarze

,

Przed tym, czy przed tym despot

Upada maj na twarze?

Niewarte tumy takiego motochu
Naboju polskiego prochu I

Jednak patrzaj : Dwaj me z oszczepami w doni,

Z tego ludu mczenników,
Z pod górnych owych znamion Ora i Pogoni!

Lec na czele ibrahimskich szyków,

Z najwzniolejszem mztwem owem

,

Z jakiem szli po listek lauru

Mczennicy pod Grochowem!

Tak wic atwo z pamici lada wietrzyk wywia
Ból, co serca ich oywia
Na równinach Wawru.
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o ! zaprzestacie oszczerc

Tak mow dusz tru!

Jedna Polska jest na s'wiecie,

Jedno tylko polskie serce

I Iza — a wy nie moecie
Polskich cierpie czu!
Dla tuaczy, dla wygnaców,
Jak wiat wielki przed oczyma,

W krgu czterech jego krapców

Pidzi ziemi na grób nie ma.

A któraby pier polska miaa si zaduy
Jamun grobu, pod gow podrón,
Gdy matka Polska nie w siach odsuy?

Nikomu równ jamun?
Milej obcym za grób suy,
Ni czu si dobrodziejstw dun.
A krew nasza gdzie upadnie,

Pera w morzu nie przepadnie.

Cie matki, co bez pogrzebu

Bka si po kadym kresie,

Odszukaj, zabierze — pó odda niebu,

A pó nad Wis zaniesie!

Krwawe byo spotkanie: zniweczeni, zbici,

W zamieszaniu, nieadzie pierzchli Ismalici —
Bo miecz jak myl Ibrahima

Tamy nie zna, zawad nie ma.

Zwycizca po szerokim spoglda przestworze —
I wrogów ju nie byo, oprócz pod kopytem,

Trupa albo kaleki, co bezsilnym zgrzytem

Ju mu do Carogrodu drogi nie przeorze.

Zbierali z pola rannych — i patrz midzy nimi

Nios ma w turbanie. Modzieniec szed przy nim.

Jak anio stró, paczcy nad dzieciciem ziemi.M ciko by ranionym, a po licu sinem

Purpurowy zdrój krwi spywa —
Ranny przez rodek czoa — on ju dogorywa!
Wódz pozna to spojrzenie i to dumne lice,

I poda gasncemu bratersk prawic,

A za niema zwycizcy wysza na renic:
<i Ty wart grobu w kadej ziemi,

Bo móg kadej by ozdob;
11 1 konasz midzy swojemi,

"Bo ojczyzn przyniós z sob.»
On nie sysza! On by sam!

On egna si z piercieniem, sowa: Polska, Lima

Powtarza niewyranie, ku Polsce oczyma

Zwróci, zy si puciy i wzrok zastyg tam!



122

I patrzaJa natura z cisz uroczyst,
I patrzao z wysoka wiekuiste s!o6ce

Na tak wielko troist!

Wielki wódz ze z, wsparty na oszczepie,

I mczennicy, dwaj polscy obroc!
Ten, legy raartwem licem, dumnie si umiecha;
A ten, pikny, samotny kwiat na cudzym stepie,z tylko polewany, samotnie dosychal

!

O! ile razy lyrzy taki zgon tuaczy

Cudza natura, step cudzy i soce?
Polska tylko nie obaczy,

Jak konaj jej obroc!

Otó, jak wieszcz, wygnaniec, tuacz, pielgrzym, oceni

bezpodne powicenie si narodu swojego, swyci wspó-

braci, spówygnaców, spótuaczy i spópielgrzynaów. Zdaje

si, i do powiedzia, eby braciom otworzy oczy i od-

wiód ici raz na zawsze od marze tego rodzaju. Zdaje si,

i nic nie powiedzia, coby mogo wywoa przeciw niemu

mciwo i zawzito wrogów. Wszak tylko swym wasnym
rodakom szczer, przykr wypowiedzia prawd. A jednake
za to wanie wypowiedzenie i za t prawd wanie uwi-
ziony przez wrogów i drczony katuszami, na jakie tylko

nienawi prawdy zdoby si moe, skona we wizieniu

austrjackiem 1838 r. Ale nim skona, takim testamentem

dla wroga, co mu ycie powicone ojczynie wydziera,

zapiecztowa mczeskie dni swoje:-

Krwi pragniesz! uderz! wytrysn jej zdroje!

Nasy serce krokodyle!

Tyle tylko zostaw, tyle.

Ile na rysy potrzeba mi twoje

!

Lecz nie! i ta roskosz bdzie mi wydarta!

Nad mych boleci krwawych opisy —
Z wasnych dziejów jedna karta

Lepiej poda krwawe rysy.

Moich bezsilnych gniewów nie usyszysz jku,
Dojdzie ci tylko glos wzgardy tuacza,

AVygnaóca, potpieca^ z wizami na rku —
Gos wyszy, co zbrodniom nawet przebacza!

Ty tylko, której obraz przed obrazem Boga
Wiernie w tej piersi spoczywa.
Ziemio wita, ziemio droga!

Ziemio moja nieszczliwa I

Ty si tylko odrod wolna.
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Rozjanij czoo sodkiemi umiechy —
A adna sia nie bdzie zdolna

Wydrze mi z serca pociecliy !

Ty, co i teraz czarownjm powabem
Odcigasz myl cierpic od bolesnej troski,

W okrg luby , w okrg boski

,

Wspomnie wyrytycli na mem sercu slabem.

Nim stracony dla ciebie, od ciebie daleki,

Ostatniem dotoczony uczuciem boleci —
Znikn nie twoj rk zwartemi powieki —
Przylij socem zachodzcem, ze wschodzc zorz,
O twojem szczciu donoszce wieci.

A oczy konajce jeszcze si otworz
Raz jeszcze, ez ostatnich obfitemi rzeki

Zalej si szczliwie i usn na wieki

!

I zamilk poeta i usn na wieki! . .

Usn wielki wieszcz -pielgrzym, ale nie usna myl jego.

Myl wielka! myl podna! myl jedynie zbawcza! Myl do-

magajca si ju powicenia tylko Polski dla Polski i za

Polsk, i ju nie po ziemiach cudzych, lecz w Polsce.

Przeczuwa ju j Zaliwski i towarzysze jego wyprawy:
Drzewicki, Winnicki, Woowicz, Zawisza i tylu z nimi in-

nych, którzy j okui)ili krwi swoj. Ale pomimo tego icli

za ni powicenia si, byo to jeszcze kroczenie po da-

wnych ladach ojców: tylko broni, tylko z broni w rku
usiujcych odzyska prawa broni im wydarte. Trzeba bro
wesprze myl! Zanim bro pochwycimy do rki, trzeba

poczu i wiedzie, w jakiej myli i dla jakiej myli chwy-

tamy bro do rki! rzek pierwszy Szymon Konarski, a co

rzek, to w swem gorcem poczuciu si do obowizku naro-

dowego zapragn udzieli braciom i t myl zasia na

ziemi ojczystej.

Na pielgrzymstwie gone byo imi Konarskiego, i w tern

tu gronie naszem nie jeden moe przypomni w nim sobie

spóczucia lat modych, towarzysza broni, przyjaciela, a pa-

trj etycznych i demokratycznych zasad niezmordowanego

apostoa, co sowa mioci i wolnoci poniós midzy rzesze.

Moe wic i niejednemu sercu wygodzi, moe i na czasie

bdzie odwieenie pamici najwydatniejszych rysów ywota
tego wielkiego ma.
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Szymon Konarski urodzi si dnia, miesica i roku,

z ojca, matki, i t. d. ; có nas te szczegóy obchodz?
rzek susznie jeden ze sprawodawców ywota jego. Carskie

urzdniki spisay to wiernie na ledczej spowiedzi. Dla nas

do wiedzie, e by modziecem, którego wyda wiek

XIX., e w Augustowskiem wzi ycie, e lata nauki prze-

pdzi w szkoach sejneskich, a w roku 1825 jako ochotnik

wszed do pierwszego puku strzelców pieszych wojska pol-

skiego. Wiemy, jaki duch narodowy wyrabia si pod suro-

woci Konstantego — jak modzie owoczesna odgadywaa
ju przeczuciem, ju rozumowaniem, e tylko nieograniczo-

nem powiceniem si wrogów pozby si moe. Powstanie

listopadowe; zastao Konarskiego podchorym w tyme sa-

mym puku. Zastao go, a raczej on si rzuci w jego

objcia z gorcem uczuciem, z sercem czystem i z ow dz
czynu, trawic mode umysy, które wita mio ojczyzny

i ludzko chrzci zwyka ognistym chrztem powicenia za

prawa swoje. Idc po stopniach, kapitan w kocu powsta-

nia, ozdobiony krzyem zasugi wojennej, poszed z innymi

na tuactwo do Francji, gdzie odepchnwszy wszelkie

w przyszoci osobiste widoki, po caych dniach i nocach

nad tem przemyliwa
,
jakby najprdzej a najlepiej suy

sprawie publicznej. Wyprawa Zaliwskiego silnie przemówia

do serca Konarskiego. Poszed wic z strzelb przez rami,

z garci kul i prochu, z prón kieszeni, ale z dusz
pen prawd ywych, wzj^wa do powstania lud swego ro-

dzinnego Województwa Augustowskiego. Jemu si zdao,

e stajc na mogile wieo usypanej z koci braci polegych,

w obec niesychanego i niepraktykowanego w dziejach prze-

ladowania, nie bdzie na ziemi polskiej niewolnika, któryby

nie zapragn wolnoci. Inaczej si stao . . . Polska odu-

rzona jeszcze wstrznieniem, które jak sen udzony sko-

czyo si okropnem przebudzeniem — obrana z najdzielniej-

szej modziey, zakrwawiona wieemi stratami, nie odpo-

wiedziaa na gos, powoujcy do spenienia nowego obo-

wizku. Zbolay wróci dzieli z brami pielgrzymstwo , ale

duch jego czynny, przekonanie gbokie: e bez powicenia

nie ma wybawienia, nie dozwoliy mylom jego spoczynku.

Polska zgnbiona, demoralizowana, a jednake noszca

w swojem onie zaród wielkiego ycia; Polska tak gorco
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czujca swój upadek, wzywaa go w swoje objcia. Przywy-

ky do walki z najwikszemi trudnociami, nie pojmujcy
zw}'ciztw bez niebezpieczestw — wreszcie jak ów dobry

gospodarz, znajcy jakie ziarno roli przystoi, pomija inne

prowincje, wjDlywom pielgrzymstwa przystpniejsze, wicej

z politycznem oswojone yciem, i wybiera sobie Ru i Litw,
gdzie lud dwiga najcisze brzemi niewoli. Tam si prze-

drze, tam porozumie si i wszystkiego si wyrzec dla

jednej myli; tam si naraa z ca najoczywistsz pewno-

ci, i pa moe, i nakoniec pa ofiar swojego powi-
cenia i wród tortur inkwizycyjnych zyska, jak drugi Rejtan,

jeneraa moskiewskiego przyznanie: To czowiek elazny! —
a w kocu umrze z odwag bohatera, co wie, e dzieo

jego tysice po nim podejm. Oto jest krótki, ale jake
podny w wypadki yw^t Konarskiego.

Zaiste, nie by to aposto dla samej myli tylko. On
wiedzia, i aeby myl owoce swoje wydaa, staa si ciaem
i mieszkaa midzy nami, musi wprzódy by sowem. To
nie marzy tylko, ale mówi i pisa. Na pielgrzymstwie na-

lea gównie do wydawania dziennika Pónoc, jednego zwy-
powiadajcych najgortsze i najszlachetniejsze poczucia. List

jego do matki, oraz wiersz w wizieniu krótko przed mier-
ci naj^isany, charakteryzuj czowieka, który równie orem
jako sowem i piórem potnie umia wada. On pierwszy

moe poczu, jakimi powinni by pisarze, jeeli by maj
prawdziwie uyteczni, czyli: i suy powinni sprawie oj-

czyzny i ludzkoci nie tylko samym orem, ale sowem,
pismem, cnot i powiceniem.

Skazany na mier 27. lutego 1839 roku. Cay dzie zosta-

wiony mu do przysposobienia si na wielk pielgrzymk
w wiecznoci i do odpoczynku po mordujcej pielgrzymce

tego wiata, powici wspomnieniom krewnych i przyjació;

cieszy si nadziej, e tajemniczy los ojczyzny odsoni si
przed duchem uwolnionym z ciaa; nastpnie jakby na po-

egnanie, uderzony natchnieniem, rzuci si do pióra i stwo-

rzy poezj, w której odmalowa gorc mio ojczyzny oraz

wolnoci i wyla cay zaj^al bolejcego serca nad zepsutym

wiatem, które za kilka godzin bi dla niego ju przesta

musi:
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wiat wielki, pikny i w szczcie obfity,

1 urok wiosny po iiirn rozlaa natura.

Si} uczucia mego na pal cierpie wbity,

Przeyem na nim modo jak wród burzy chmura
Uczucie piekem wstrznie, w niebie myl wyszpera,

A gdy serce poruszy, w duszy ci osidzie.

To tak po kracach wiata miota tob bdzie:
Jak miota godnem okiem na czatach pantera.

! i ja kiedy czuem i myl z nieba braem,
1 z t myl, z uczuciem bdziem po wiecie.

Dzisiaj tu, na dnie duszy, na sercu zbolaem —
Kamie cikiej niedoli myl i czucie gniecie.

Do ez dzisiejszych narodu mojego

,

Co jak mary zgryzoty ze snu mi zrywaj.
Brako mi, luba, tylko jku twego.

Dzi hymn rozpaczy piersi twoje graj,

Dzi mi nic nie brak, los obficie darzy.

Wszystkie moje nadzieje mieci ta»komnata.

Od wszystkich wspomnie oddziela mi krata,

A przyszo moj Bóg z katem kojarzy.

Bysn wam jeszcze po nad rusztowaniem.

By speni wyrok mego przeznaczenia —
Tam was poegnam z pod stryczka chrapaniem,

I z sob wezm wszystkie me wspomnienia.

Zmczony cikim trudem mego powoania.
Wród wielu serc przyjaznych poznaem i ciebie;

Westchnem , kiedy przysza chwila poegnania —
Nad tw przyszoci westchn anio w niebie.

Z tuaczych piersi razem z tchnieniem mojem
Wicher niemocy zaszumia zniszczeniem,

I zawy burz nad sercem w pokoju.

Nad tw modoci i nad tw swobod.
Ty mi jednak otara zy sieroctwa znoju

I dozwolia chwilk spocz przy twych nogach,

A gwiazda ycia mego strzelia pogod.
Ja niebem oddychaem , yjc w waszych progach.

Dzisiaj wara zamiast nieba , zamiast odpoczynku ,

Mki i zy rozpaczy nios w upominku —
Bom tuacz, droga! Cika moja dola!

Tchnienie me w mierci cauny obwija!

Spojrzenie moje to Sybiru mija —
Gdziekolwiek stpn, tam bdzie jiiewola.

Gdzie wchodzc, powien : "Chrystus pochwalony I

»

Gdzie chleb poo na me przybycie —
Tam opuszczonej matki, jk usyszysz ony,
Osierociaych dzieci tara usyszysz wycie.

Ale gdziem ja czu przesta e byem sierot,

Gdzie dusz napawaem niewinnoci tchnieniem,
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Gdzie serce nie krwawio, pojone pieszczot.

Gdzie mif kochanka brata nazwaa imieniem —
Tam hyen przyprowad od trupiej biesiady

,

A liyeua si wzdrygnie, zami spawi oczy,

I litoci ryk w niebo po ziemi roztoczy,

I nie przyjdzie ju wicej patrze na me lady.

Cika moja dola i oddech mój ciki

,

Jak trupa przed skonaniem — narodowe klski

Przetopione w mem sercu na trucizny, jady,

Pezaj w duszy mojej jak szkodliwe gady;

I tocz pier tuacza jak robactwo zgnie.

Które rojem napada na wie mogi.

Myl, co mi poród trudów pociesza umiaa —
Myl wesoa, szczliwa jak moda dziewica,

Której mio pier unosi i rumieni lica —
Myl , co w niebie wolnoci ycie swoje braa

,

Dzisiaj ciarem ledztwa strudzona , zszarpana

,

Jak starzec w konwulsjach poci si i kona.

Jeeli si przypadkiem wykradnie wieczorem,

I do ludzi pobiey przeszoci mej torem,

I zajrzy w serca polskich on, dzieci, sióstr, matek.

Wnet sabieje, omdlewa, traci si ostatek,

1 co prdzej za krat ucieka od wiata

,

Jak mczennik, co wyszed znkany z rk kata;

I wróciwszy, zakipi w sercu niewolnika,

Jak jk mczonych braci, co ci wskro przenika.

Panie! za co ja cierpi? i jak cierpi jeszcze?

Uchwycie mi w srogie cierpie ludu kleszcze,

I drczysz i mordujesz jak szkodliw mij,
Co kijem przygnieciona, kurczy si i wije.

Wszake ja w sobie serce mam tylko czowieka

,

A ty w niem umiecie wszystko, co dopieka —
Co mczy, co morduje, co gryzie, co boli.

W yciu niebo nadziei : tu pieko niedoli.

I có mi. Panie, po tem spokojnem sumieniu —
Co po chciach ci znanych, co mi po tem chceniu?

Co rai po tem, e zawsze yem nie dla siebie?

e uczynkami memi chwaliem ci w niebie —
e po wizieniu biegam jak pies z godu wcieky —
e zy godu ledczego w oczach mi si spieky ?

Ja drwi teraz ju z wiary
,
ja si z wiary miej —

Ja szydz z przekonania, co daje nadziej,

e szczcie ludu mego tylko si odwleko.

Ja w niebo dzi nie wierz — ja mam w sercu pieko!

Z ca oprawców zgraj szatan w sercu siedzi,

1 uczt królom sprawia ród brudnej gawiedzi.
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Moe i ten raz jeszcze Panie mi próbujesz —
Moe za pieko w yciu niebo mi gotujesz?

Ale ja nieba nie chc! ja nieba nie widz!
Ja do nieba nie pójd! ja niebem si brzydz!

Ja pójd ludzi szuka, co blunili niebu —
Co jak Chrystus na krzyu, ludzko w sercu czuli,

I nie mogc jej zbawi, ludzkoci si struli,

I pi gdzie zapomnieni, bez czci i pogrzebu.

Ja ich wszdzie wynajd, za piekem i w piekle.

Przyjd, powitam okiem i raz jkn wciekle

Jkiem narodu mego — i powiem im: Ludzie!

Kraj mój kochaem i lud sercem ony -matki.

wiadkiem dusza rozdarta i zy spieke wiadki.

Jam si nigdy nie zmaza w samolubstwa brudzie —
yem, jak wy ylicie. Niebo jednak chciao:

Bym dla kraju by dum, dla serc drogich katem.

Bym skpany w zach bratnich, rozsta si z tym wiatem;
By mi tylko sumienie spokojne zostao. —
Z wysokoci wizienia zakuty w kajdany.

Zegnaem kraj rodzinny i lud mój nkany.
Poegnaem przyjació, kochank, rodzin,
I tuaczów egnaem i przeklty gin!
Do nieba i nie chciaem, bo mój lud w niewoli —
Bo ojczyzna skrwawiona, bo mnie serce boli.

Pogardziem wic niebem po szatasku, miao,
Z dusz do was przyszedem, królom daem ciao.

Tutaj odpoczniem chwil wród wspomnie kocianych,
Tu razem czu bdziemy po mkach doznanych,
Tu paka nam nie wzbroni nad mk ojczyzny —
Gdy tam cieszy si ka, patrzc na jej blizny.

Tu rce sobie damy, wiata mczennicy:
Najprzód pieko rozburzym, bo pieko jest stare,

Potem wspóln rozlejem naszych uczu wiar —
I zadr wszyscy króle, zbrodni niewolnicy,

I niebo si rozjani, i Bóg si rozmieje,

I Bogu pokon damy, bo Bóg odmodnieje.

Ja ci bluniem. Panie! blunierstwem tuacza.

Lecz gdzie o przyszo kraju, o zy bratnie chodzi —
Tam lepszy ten co bluni , ni ten co rozpacza.

Tam i ciao i dusz potpi si godzi.

Kiedym ebra po wiecie ponury i miody,

Kiedy nadziei gwiazda skro moj zdobia,

Nie daem dla siebie ycia ni swobody.

Myl zdjta z krzya Twego wszystkiem dla mnie bya.

Cieszyem si t myl, jak modo nadziej.

Z tej myli dzisiaj. Panie, tyrani si miej.
Ja dzisiaj mczennikiem myli Twojej yj,
Ja krew drogich mych braci i ich rodzin pij.

A serce wzdte alem rozprynie si, pknie,

Tak, e a niebo Twoje wzdte, alem jknie.
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Jad z mego serca a tam w niebo trynie,

I jak sztandar niewoli przed Tob zawinie —
I powiewem swym krwawym niebo Ci zatruje.

Bo przypomni Ci, Panie! co mój naród czuje.

Ja w tej izbie przeyem wszystkich serc katusze

Ztd widziaem, jak Polsk zalao ez morze.

Tam nie dbaem o ycie , tu nie dbam o dusz —
Ale Polsk zbaw Panie! Polsk wybaw Boe!

Jaki wielki charakter! co za wzniosa dusza! Zaledwo
gwatowno pierwszego wzruszenia ustpia spokojniejszemu

rozmylaniu, wnet Konarski pojawia si jako ów statek, co

linami przymocowany do ldu, majc odbi, nie rozrywa

ich, lecz z lekka je odpltuje i cho tylko na jednej linie

przyczepiony do ziemi, dotd jej nie opuszcza, dopóki ca-
kiem na pene nie wysunie si morze. Pochwyciwszy po raz

drugi pióro, nim si oddali na pene morze wiecznoci,

Konarski powoli, z lekka odpltuje najcilejsze, najgbsze
zwuzki w swoim pamitnym licie, który na godzin kilka

przed mierci napisa do matki, do rodziny i do przy-

jació:

((Kochana matko, rodzino moja i wy wszyscy, którzy

mi kochalicie, a którym dusza moja i serce winne s
wdziczno za wszystkie chwile szczliwe, za wszystkie me
wspomnienia radosne — przebaczcie mi zy wasze ! W chwili,

kiedy to czyta bdziecie, ju los mój si rozstrzygnie.

Bdcie zdrowi i nie aujcie mi, bo nie tych aowa
trzeba, co tam id, lecz tych, co tu zostaj. Dobra noc

wam drodzy!))

List ten skoczy przededniem . . . Potem egna si ze

wspótowarzyszami wizienia i nie jedn prawd podnosi

ich upadajce dusze. Gdy wród tych rozdzierajcych poe-
gna dostrzeg dozorc wizienia, prosi, aby za cz jego

pienidzy kupi mu odzie sukienn. <( Wszak ci to zima

dzisiaj — mówi— mog dre na trzaskajcym mrozie, a lud

mógby myle, e dr z bojani!))

Moskal tumaczy, e nie ma pozwolenia, a zreszt ^
doda — droga nie daleka.

Wkrótce wszed ksidz Bernardyn dla oddania potpie-
cowi ostatniej religijnej posugi.

ZiENKOwicz , Literatura. I. 9
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Konarski czule go ucisnwszy: ^ Ojcze! pewny jestem —
rzecze — e mi Bóg przebaczy grzechy, jakich si mimo-

wolnie mogem dopuci w mem yciu, bom duo odpoku-

towa, duo wycierpia dla ojczyzny i dla ludzkoci. Lecz

lubo jestem Kalwinem, bogosawiestwo twoje, jeeli go

potrzebowa mog przed Bogiem, który wszystkie dzieci

porówno miuje, równie miem mi bdzie jak mojego pa-

stora. Bogosaw mnie wic jak syna! jak wyznawc
krzya! A jeeli twa aska, to pójd i zobacz, jak umiera
bd spokojny.))

Gdy godzina przeznaczona do wyjcia na plac mierci

wybia, Konarski sam owiadczy, i jest gotów przyj
mier mczesk. I zaraz ogadzi swe jasne wosy, spada-

jce na ramiona, na gow woy wóczkow czworogrank

niebiesk, rk swej bogdanki uwit i zami jej zroszon;

na letni ubiór, w którym go pojmowano, zarzuci sodacki

szyniel moskiewski i otoczony andarmami, spokojny i po-

godny, jakby si udawa po odebranie zasuonej a najwie-

tniejszej nagrody, zszed na dó.

Wsadzono go w sanki i otoczonego andarmami wieziono

ulic Troick, która sza pod gór, a po obu stronach któ-

rej stao wielkie mnóstwo ludu, a mianowicie kobiet, po-

wiewajcych od ez zroszonemi chustkami i przecigym j-
kiem egnajcych Konarskiego. On do ywego przejty,

podniós nog z sanek, cikim acuchem okut, a brz-
knwszy ni silnie, dononym gogem zawoa:

«Nie nademn paczcie, bo ja za chwil wolnym bd,
ale nad sob, których w niewoli zostawiam!))

Zbliajc si coraz ku Troickim rogatkom, odkryway
si nieobjte tumy ludu. Miejsce to jakby na wzbudzenie

alu za wiatem uroczo si przedstawiao.

Tara, kiedy stan potpieniec Konarski, wzrok jego, co

dotd zwraca si ku wyszym wiatom, uton w krajobra-

zie zimowym, rzekby, e dusza przez oczy chciaa bya
woa: Przyrodo! ty zawsze dobroczynna i pikna, ty
obrazem twego Twórcy, lecz stworzenia, co yj w poród
ciebie, nie rozumiej ci. — A moe te marzy myl
wzniolejsz, bo patrza w przyrod z tak uwag i z takiem

nateniem, jak gdyby chcia okolic grobu swego wyry na
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zawsze w swej pamici i przenie jej rysy w mne, wieczne

krainy. ..

Wszystko to byo dzieem jednej chwili. Komendant
janiejcy od zota, srebra, szlif, szarf, oraz chrestów i oto-

czony sztabem, odczyta wyrok mierci.

Konarski wzi wyrok z zimn spokojnoci do rki, po-

patrzy i rzek: ((Bladym car atramentem podpisa, ale jego

wyrok krwi bdzie pisany!))

I tak si stao

!

Kapan towarzyszcy Konarskiemu, acz on tego nie po-

trzebowa, umacnia jego ducha pobonemi sowy. Konarski

czule cisn mu rce za podjte usugi. Potem zwróci si
ku oficerom rosyjskim, skoni im gow, z których kilku

rzucio mu si w ramiona.

Teraz porwano Konarskiego i poprowadzono go nad grób

wykopany.

Rykn komendant! Muzyka z piszczaek i bbnów za-

grzmiaa dzikim wrzaskiem. Gucha i ponura cicho zalega

liczne tumy — zdao si, i nikt nic nie sysza, prócz bicia

wasnego serca.

Ryka znowu komenda, brzky karabiny. Zagrzmiao
dwanacie strzaów, a kiedy wiatr odniós kb dymu —
lea trup mczennika, piciu kulami przeszyty.

Z rozgosem wystrzaów rozd si jk przecigy ludu,

który powion od placu a w samo serce Wilna, i od-

bi si aosnem echem po caej ziemi polskiej
,
jak duga

i szeroka.

Lud przeamujc szeregi, cisn si zewszd do grobu.

Jedni obrywali z mczennika szcztki odziey; drudzy kru-

szyli kajdany na piercienie, owi chustki we krwi maczali,

inni na grobie zatykali krzye i kwiaty, inni suji cili

w kaway, przy którym pad mczennik, aby suy za reli-

kwie wite
,
jako drzewo krzya witego , na którym by

przed wiekami zawis Zbawiciel wiata.

A jeeli zgon Konarskiego takim si rozbi rozgosem dla

ziemi ojczystej przez to, e by j kochajcym i jej powico-
nym synem, mogo pielgrzymstwo polskie nie zadre na
wie tak, kiedy jego by bratem, spówyznawc, jego prze-

kona, jego uczu skarbnic, powiernikiem i posannikiem?

To wic zadrao i gorzko zapakao, nie tylko z boleci

9*
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nad zgonem najmilszego i najzasueszego swego wspó-
brata, lecz z radoci i uwielbienia take, e go w gronie

swojem liczyo, w nadziei: e co zasieje, zej musi.

Liczne obchody na cze Konarskiego zarzdzone zostay

w^e Francji, Anglji, Belgji, Szwajcarji, Ameryce — sowem,
po wszystkich zaktkach tuajcej si Polski. Na uroczysto-

ciach zostawiono opi'ónione przewodniczce krzeso duchowi

Konarskiego. Pielgrzymstwo polskie poczuo cae od razu,

e myl, za któr Konarski mier mczesk poniós, po-

mimo odcieni, które je dzieli mogy i musiay, bya jego

myl powszechn; e bya najpikniejsza, bo najprawdziw-

sza, wlewajca balsam pociechy, bo nie zostawiajca adnej
niedoli, adnego nieszczcia bez pomocy, adnego upadku

bez podparcia, adnej niesprawiedliwoci bez j^oprawy. Naj-

wzniolejsza, bo wyraajca wybór ogóu; najszlachetniejsza,

bo odpowiadajca godnoci czowieka; najfilozoficzniejsza,

bo niszczca przesdy wiekowe i nieomylnoci osobistych

marze; naj poetyczniejsza, bo podnoszca myl ludzk a
do myli Boga. Sowem, najwspanialsza, bo wystrzeliwajca

naraz wszystkiemi gaziami spoeczestwa , dajcego po

równi dla wszystkich: cie, wiatry i owoce.

O , modociane drzewo wyszego ywota tak rycho pod-

cite! — szeptao sobie uczciwe pielgrzymstwo polskie.

Podwigniem ci wspólnemi drzewy, gazkami bluszczu, ku
swojemu szczytowi. Oby tylko z onej zamieci niedowiarstwa,

obojtnoci, ostygych uczu, obdnych rozumowa, wynie
si wysoko i twoim przykadem bogactwo ycze w czyn,

mgem omamie w soce prawdy, a krew nasz w kwiat

odrodzonej ludzkoci przemieni !

To zaiste! z pod takiego wraenia i wzniesienia uczu-

ciem popyny podówczas rymy z piersi wieszczej Seweryna
Goszczyskiego:

Aniele Polski! co robisz ród cieni,

Gdy mier snu ley na caym ju Wilnie?

Dla czego patrzysz tak dugo, tak pilnie

w t krew, co bruki wileskie czerwieni?

Ból ciki, niemy, twoje skrzyda zwin,
Stopy do ziemi przytwierdzi oowiem,z lodowat renice zaplyn;
w kocu jk guchy rozleg si pustkowiem
Ulic milczcych: Tu upad grom cara I

I znów spona dla Polski oliara!
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Bracie Konarski! Tobie si dostao

Pa t ofiar bagaln za braci.

Ciebie to dzisiaj dosigli jej liaci,

Twoje w tera miejscu zwalio si ciao ....

Lecz tylko ciao — ducti idzie nad ziemi,

Ai w wiatacti nowych , bliszych Boga stanie ,

Gdzie szlachetniejszych pracy wemiesz brzemi
W bardziej anielskie wejdziesz powoanie

,

Zkd bdziesz jania w promienistej szacie

Nad twoj Polsk. Cze tobie bracie!

Có ztd , e mao ez na twoim grobie?

Za twym upadkiem mao serc zadrao ?

Có ci to szkodzi , e bratnich ust mao
egna tw dusz bolenem: « Cze tobie! »?

Ty pracowae nie na dwik przelotny
,

Twe serce bio nie tumnych rk biciem
,

Jak szede drog tajemn samotny,

Tak skromnie cichem nakrye si yciem.
Dzi umiechasz si boskiem przebaczeniem,

e ci chc splami losów przewinieniem.

Wiecznie warczenie blunierstwa wtórzyo
Pieniom, co wite wielbiy zapay.

Niech bluni — aniól narodowej chway
Nie przejdzie niemy nad twoj mogi.
Chwil twej mierci jak pomnik powici,
Zawiesi na nim jak wieniec te sowa:
«0n za lud umar! Cze jego pamici '»

A lud w swem sercu wiecznie je przechowa —
Bd je zdawa swoim wnukom dziady,

I czyste dusze bd i w twe lady.



KURS SIÓDMY.

1860 r.

IMówic na przeszem zgromadzeniu o Renegacie
Gosawskiego, przywiodem wiersz jego, zaczynajcy ai od

sów

:

o Krwi pragniesz! uderz! wytrysn jej zdroje!"

Niektórzy maj go za utwór Mickiewicza, Otó wiadomo mi

z pewnoci, e poezja ta w pierwszych latach tuactwa pol-

kiego w Galicji, gdzie podówczas przebywa Gosawski, bya
mu przyznawan, i w rkopimie poezji jego, do których,

oprócz Renegata, nale poemata: Banko, Wesele
podolskie. Zwtpienie albo Zamocianka, i wiele

innych poezji drobniejszych, a które w mojem s rku,

znajduje si take wiersz przywiedziony — gdy przeciwnie

w wydaniu paryzkiem dzie Mickiewicza z roku 1844 wiersz

ten si nie znajduje. Wedug mnie nawet, i myl, i ton,

i forma poezji tej raczej Gosawskiego, anieli Mickiewicza

charakteryzowa si zdaje. Dzi ju obaj nie yj. Legli

mierci — dobrze zasuonych ojczynie. To któ-

remukolwiek z nich zasuga tego utworu si naley , dla nas

dosy, e utwór ten równie jednego jak drugiego jest

godnym.
Winienem jeszcze wzmiank o uwagach mi uczynionych,

co do formy i systematu wykadu: «To nie literatura — po-

wiadaj jedni — to polityka raczej." ((Chcielibymy, aby

rzecz formy i stylu dotykalniej traktowan bya,» powiadaj

drudzy. ((Nie zaszkodzioby systematu wicej," dodaj inni.
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Wszystkie te uwagi mog by suszne, lecz nie darmo mówi
przysowie: « Trudno wszystkim dogodzi!" A przytem

wszake z góry zapowiedziaem : e to tylko , i tak przedsta-

wia bd, co i jak w odniesieniu do obecnej potrzeby na-

rodowej za potrzebne uwaam. Nie dla tych, którzy po ró-

wni ze mn, albo lepiej odemnie znaj te rzeczy, rozwijam

je w tych niewielu krótkich godzinach. Gownem zadaniem

mojem i jedynem prawie byo i jest : przyj z uleniem
w pracy tym, którzy tych rzeczy nie znaj, bo pozna ich

dotd nie mieli sposobnoci. Co pielgrzymstwo polskie, co

kraj sam w szczliwszych czyli swobodniejszych swych

chwilach, a szczególniej w ostatnich latach, i to nie z pod
jednego, nie z pod dziesiciu, ale z pod tysica piór w druk

przela, to zaiste, aby gruntownie pozna, potrzeba by take
przynajmniej tyle czasu na to powici. A czy wszyscy na

to si zgodz? Czy wszyscy mog mie czas i ochot do

podjcia trudu takiego? Czy wszyscy maj sposobno mie-

nia tych skarbów pod rk? Nieche mi wolno bdzie
owiadczy, e w obec takiego materjalnego a oczywistego

niepodobiestwa wszelkie dalsze tómaczenie moje w tym
wzgldzie uwaabym musia za próne marnowanie czasu

Wic zostawiajc pole wolne do tego rodzaju trudów-

ludziom formu i systematów zimnych, wracam do czynów

gorcych.

Poleg mierci mczesk Konarski. Poleg, nie ciskajc

siewu swojego na opok , nie prawic do Sedyceuszów
i Faryzeuszów, nie szukajc, czego nie zgubi— ale schodzc
do prostego, niepokalanego ludu; ale jako ów dobry pasterz,

powicajc swój ywot na odszukanie zbkanej owieczki.

Byli ludzie, co go oskarali e z prostakami si brata, e
nawet z baaguami przestawa. Tak jest! Ale nie przeto,

eby ich w gburstwie i brutalstwie, albo w swawoli baagustwie
utrzyma, lecz eby ich z krzywej i bdnej na prost i pra-

wdziw drog wprowadzi. Zawiedziony w usiowaniach,

powaniony z ludmi i ze samym Bogiem
,

przeto e ludzie

go, a on Boga zrozumie nie móg: jak jeden z pierwszych,

ale nie ostatni, za wit spraw poniós mier mczesk,
tak jeden z pierwszych, ale nie sam jeden, uleg wpywowi
srogiego zawodu.

Pewna cz pielgrzymstwa polskiego nie umiaa sobie
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zda sprawy, dla czego Bóg zamiast ich witej sprawie

polskiej, raczej sprawie szataskiej Mikoaja zdawa si bo-
gosawi. Dla czego papie, ów naczelnik kocioa kato-

lickiego, ich, Polaków, tych odwiecznych i niczem niezrao-

nych obroców katolicyzmu , bull swoj wyklina, stajc po
stronie moskwicizmu i syzmy ? I có zatem dziwnego , e
pod wpywem tak niespodzianych a bolesnych zawodów, nie

mogc wytumaczy sobie owego straszliwego zapomnienia

si Rzymu, a nie mogc jednake ani dugo kóci si z Bo-

giem, ani Rzymu przekona, odnioso si w alu do siebie

i w samem sobie poczo si wani.
Czartoryski chcia Polski! Wszak chcia, skoro dzi

jeszcze, chociaby móg za to odbi Puawy, jeden z pier-

wszych pisa si przeciw asce carskiej ! . .

.

Lelewel chcia Polski! Wszak chcia, skoro dzi jeszcze

z djogenesowskiem zadowoleniem znosi wszystkie niedostatki

i szyderstwa ycia tuaczego! Jeneraowie: Skrzynecki, Ry-
biski, Maachowski, Sierawski, Gawroski, Sznajde , Bem,
chcieli Polski! Wszak chcieli, skoro jedni z nich do dzisiaj

nie sprzykrzyli sobie tuactwa, lub na pobojowisku cierpie

i boleci tuaczych gowy zoyli! Ministrowie, wojewodo-
wie, kasztelanowie, senatorowie i posowie, chcieli Polski?

Wszak chcieli, skoro odstpiwszy dostojestw, honorów, do-

statków i obszernych woci, gorzkie okruchy chleba tua-

czego poywali i poywaj ze sodycz! Mochnacki, Pua-
wski, Krerapowiecki i cae warszawskie patrjotyczne towa-

rzystwo chciao Polski ! Wszak chciao ,
* skoro wszyscy

z nich w ogólnoci i kady w szczególnoci szuka jej przez

swe rany na polu bojów: pod Grochowem, Wawrem, Dem-
bem, Iganiami , Ostrok i Wol, a na tuactwie poleg,

lub poledz gotów mierci wytrwaego walecznika! Matrony

i dziewice polskie chciay Polski! Wszak chciay, skoro po
dniach i nocach caych opatryway rannych i stróoway przy

nich po szpitalach Warszawy, lub do dzisiaj na pielgrzymstwie

i mczestwie jcz.
A jednak Polski nie ma! A jednake to wszystko na

tuactwie, na Sybirze, lub po wizieniach! A wic jest wi-

nowajca! Gdzie on? Kto on? Szukajmy! Ukarzmy! I nie-

stety! dugo byo tego szukania i karania, zanim si piel-

grzyrastwo polskie spostrzego, e najwikszym i podobno
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moe jedynym winowajc; tego okropnego narodowego nie-

szczcia i upadku by brak myli zbawczej we wszystkich,

i e jej wJanie brakiem wszyscy zawinili.

Idc za tern natchnieniem, pielgrzymstwo polskie zaczo
szuka przyczyn niemocy przeszych usiowa i skutecznego

na ich zniszczenie lekarstwa, i tej powinnoci dopeniajc,

z dziwn prac, wytrwaoci i powiceniem przeprowadzio

na tuactwie wielkie narodowe przeobraenie. Nowe
przekonania, walczc z dawnemi, wydzieray po kolei

wszystkie nad umysem narodu przywaszczenia. Wano
tej wielkiej przemiany atwo uczujemy, zwracajc uwag
na gówniejsze jej znamiona.

W przeszych powstaniach walczya tylko jedna cz
mieszkaców, jedna klasa. Reszta, ogromna wikszo, rze-

telna narodu potga, w takich usiowaniach bezowocn
przeczuwajc dno , staa na boku. Nie byo siy — nie

mogo wic by i zwyciztwa. To pojcie stajc si prawd,
wysnuwao naturalne przekonanie, i nasze narodowe usio-

wania ca narodu mas prowadzone by winny; ca za
mas prowadzone by nie mog, jeeli im nie bdzie prze-

wodniczy wielka, dla wszystkich jednakowa wolno, ró-

wno i braterstwo; jeli najliczniejsza cz narodu, czyli

lud rolniczy, usamowolnionym i uwaszczonym nie bdzie.

Nie koniec na tem.

W przeszych powstaniach ludzie kierunku, nie upatru-

jc w narodzie si do pokonania zewntrznego wroga, ogl-

dali si na obc pomoc, na pomoc naturalnych swych nie-

przyjació. Teraz , oceniwszy swoje i swoich wrogów ywioy,
Polska nabiera zaczynaa zaufania we wasne siy, a myl
ebrania obcej pomocy, jej narodowemu uczuciu ubliajca,

stanowczo odrzucaa.

W przeszych powstaniach wadze naczelne bez wiary

w powstanie, bez rzewoci i siy, niedone, wchajce
si, szy drog najtrudniejsz — bo drog pórodków —
usioway zgodzi ze sob najsprzeczniejsze ywioy — wol-

no z przywilejem, sprawiedliwo z przywaszczenierr,

interes narodu z interesem kast. Odtd wiar by zaczynao

to przekonanie, e naprzeciw silnie uorganizowanego nie-

przyjaciela postawi trzeba równie siln organizacj wasn
i i)rzyodzia j najzupeniejszem zaufaniem w to, e tylko
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myl powszechna i interes powszechny, wszystkie drobniejsze

myli i czstkowe interesa w jedn myl i interes zla, albo

one stumi i zniszczy mog.
Wolno i wasno, zaufanie w narodowe siy, wadza

silna, wszechmocna, przechodziy w ogólne pojcia, w nie-

zaprzeczon narodow wasno. Dawne niedone i anar-

chiczne wyobraenia, przechodziy na wasno pojedynczych

osób, do przeszoci przylgnionych, dla przyszoci straco-

nych. adne stronnictwo w szczerej, czy udanej wierze,

ju si do nich nie przyznawao; ogó z zapaem nowe
pojcia przyjmowa. — Krótko mówic, nowa myl zwy-

ciaa!
Rzecz znajoma, fakt dokonany, a jednak cho w przelo-

cie moe nie zawadzi, e jedni sobie przypomn, a drudzy

si dowiedz : Jak si to wszystko stao ?

W naturalnym porzdku rzeczy, wystpienie najpierw na

scen tyche samych znalcomitoci, które przewodniczyy osta-

tniemu powstaniu, koniecznem byo do rozpoczcia pielgrzym-

skiego dziea, aby wywoa jawne a sprawiedliwe ocenienie

przeszoci w przewanej czci pielgrzymstwa ; a pierw-sze

uderzenie spado na tak zwany Komitet Niemojewskie-
go, zoony z kilku posów i czonków byego rzdu; komi-

tet, który si sam zoy na prdce po wikszej czci z naj-

arliwszych obroców konstytucyjnej legalnoci.

Zniesienie jego dokonano uroczystem i jednomylnem orze-

czeniem przez wszystkich prawie Polaków obecnych w Paryu, i
ta moralna reprezentacja Polski odmawia zaufania i ludziom

i wadzom i doktrynom, w których rku skonao powstanie

29. listopada.

Do utworzenia jednake czego roztropnego, coby kieru-

nek sprawy narodowej skutecznie obj mogo , to tumne
i zamcone objawienie si zupenie byo bezwadne. Posta-

wiony zosta wprawdzie w miejscu zwalonego nowy komitet,

w Paryu dokonanemi wyborami; ale i ten komitet mia
w sobie zaród tej nieszczliwej niemocy, jaka ciya na

ródle , z którego wzi pocztek i wadz. Lecz wikszy
jeszcze daleko na tym komitecie lea grzech. W braku

wyrobionych i jasnych poj politycznych , które mogy by
tylko dzieem cisego zawizku i jednoci, trudno byo wy-

nale ludzi, którzyby mogli uosabia i reprezentowa jak-
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kolwiek przyszo. Musiano dla nieokrelonych a rónie

pojmowanych, wolnomylnych przekona, szuka reprezen-

tantów w rewolucyjnej, to jest w opozycji sejmowej po-

wstania listopadowego, w legalnym upadku wadz opozy-

cyjnych.

Trudno byo tu pi^zewidzie i obliczy wszystkie zdarzy

si mogce wypadki; to jednak pewna, e rozognienie si
Europy spraw polsk, stawiao j w pooeniu nieznanem

w dziejach ludzkoci. Bya to chwila, która si po latach

wielu ani poj dokadnie, ani opisa nie da; chwila niepo-

dobna dzisiaj do wiary, w której jedno wyraenie si i wy-

stpienie tuactwa mogo nie tylko zachwia pokój , ale cay
ówczesny stan spoeczeski zburzy.

Wszake pielgrzymstwo polskie nie mogo jeszcze zaj tego

stanowiska; pooenie to jednake gboko zostao wyrytem
w jego pamici — bogdaj ! dla szczliwszej przyszoci.

Sam komitet zdawa si by oczarowanym tem powsze-

chnem wspóczuciem ludów; pod tym wpywem liczne pisa

odezwy, najczciej jednak do krajów, do których ani drogi

nie byo i do których ani echo ich nie dochodzio.

W onie tego — jak go nazywano — Lelewelowskiego

komitetu znalaza si jednake ywsza i bystrzejsza mniej-

szo od czonków stanowicych gówne to jego i chara-

kter, która dotykalniejszego i mielszego domagaa si dzia-

ania. Nie bez przyczyny miaa ona w podejrzeniu przewo-

dniczce osoby o poktne zmowy i czynnoci, które dla

komitetowego kompletu byy tajemnic. Szukaa wic w swej

dobrej wierze i szczeroci poparcia w ogólnem zgromadzeniu

paryzkiem, domagaa si pilniejszej nad komitetem bacznoci;

chciaa i ogóowi i wysadzonej z niego wadzy nada cisy
i okrelony polityczny charakter, dajc objawienia wy-
znania wiary, co przyjtem na razie, lecz co póniej cofni-

tem zostao. *

Z caego tego nieadu sprzecznoci wykrya si i wyja-

nia niemoc postawienia naprzód najmniejszego kroku, bez

zgodzenia si wpierwej choby na najogólniejsze zasady; bez

pewnego pojmowania Polski i jej sprawy, bez wysowienia
choby kilku tylko prawd ywotniejszych, uznanie których

mogoby by jedynym zawizkiem podobnej pracy : przywi-
za do niej ludzi, wydoby pewny ksztat i cigo poste-
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powania, i na takiej jednoci, na takim niezachwianym

gruncie skutecznie dopiero waciw wadz postawi.

Uznanie tej prawdy pocigno za sob oddzielenie kilku

czonków od zgromadzenia ogólnego i zaoenie Towarzystwa

Demokratycznego , manifestem z dnia 17. marca 1832 roku,

które wkrótce wzroso przystpieniem do tego aktu wielu

w Paryu i po zakadach zamieszkaych spóbraci.

Odtd pielgrzymstwo polskie na trzy wyrane rozpado

si czci , z których dwie miay dzieje swego stopniowego

rozwijania si, objawiania si codzie najwyraniejszego;

trzecia snua si jeszcze midzy dwoma.

Ale obok tych zawad inne wtedy daleko wiksze duchowi

i posannictwu polskiemu grozio niebezpieczestwo — tem

cisze i dotkliwsze, e czynniejsze zdawao si porywa
umysy, zuywa szlachetniejsze serca i powicenia gort-

szego zapau; by to wpyw obcych towarzystw i doktryn.

Przy powszechnem a nieograniczonem spóczuciu, jakie

si dla naszej objawiao sprawy, zdawao si obcym dyploma-

tom i nawet radykalistom, e do wszelkich przez ni marzo-

nych ruchów, rozpomieniajce imi i wiara polskiego piel-

grzymstwa koniecznie byy potrzebne. Algier, Hiszpanja,

Portugalja, Francja, Wochy, Niemcy, Szwajcarja i Sabaudja

domagay si powagi i powicenia, a niekiedy i przewo-

dnictwa pielgrzymstwa polskiego, które nawzajem w swej

niecierpliwoci, w kadem zaburzeniu i wojnie upatrywao

zbawienie swej ojczyzny. Towarzystwa tajemne pltay wol
pojedyncz , do innych ijrzeznaczon dziaa , wikay do

wypraw, które nie miay ani naleytej posady, ani nalej'tego

i prawdopodobnego obliczenia.

Te zabiegi dyplomatyczne i stowarzyszenia pokryte za-

son, tworzone w spólnictwie z cudzoziemcami, lub te
osobno na rzecz naszej sprawy, krzywiy pielgrzymsk, pol-

sk prac, która szerokiej domagaa si pracy w sobie,

przez wyrobienie i upowszechnienie prawdziwie narodowych

poj.
Niemniej niebezpiecznemi okazay si inne, obce, umy-

mysowe doktryny, które ze stanowiska polskiego sprowa-

dzay pielgrzymstwo polskie na obce obszary, lub je zawo-

dziy w ciasne sektarskie widzenia.
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Tern draliwszem byo to pooenie, e wszelkie doktryny

obce powinny byy tylko suy za rodek umysowej wprawy,

jako rozbiór i wykad stanów spoecznych, jako nauka wy-

janiajca wasne narodowe poti-zeby; e mogy nawet

w czowieku pojedynczym wyrabia pewny odleglejszy

i ogólniejszy idea ludzkoci, ale nie oddala serca od naj-

waniejszego i najpierwszego obowi^-zku , oraz szczebla dosko-

naoci — od Polski.

Jak tej powinnoci dopenio pimiennictwo pielgrzymskie

na drodze czysto politycznej , rozwiniemy to innym razem —
dzi pozwol sobie, mimo wszelkie skrupuy formu i syste-

matów, przenie uwag suchaczów na pole literackie, a ra-

czej literacko -polityczne.

Jest to zjawisko godne uwaania , ta czno przeszoci

z przyszoci w dziejach literatury naszej. Pikne byy czasy

literatury zotej, czyli Zygmuntowskiej, za spraw
Kochanowskich, Rejów, Górnickich, Skargów — a jednak nie-

mniej pikne podobno, po upieniu dugiem rozbudzone za

Stanisawa Augusta przez Krasickich, Naruszewiczów, Kar-

piskich, Knianinów i wielu, wielu innych. Podnieli i uzu-

penili je nastpnie: Woronicz, Niemcewicz, Brodziski —
dalej: Mickiewicz, Malczewski, Zalewski i Goszczyski.

Owo : Czem Woronicz, Niemcewicz i Brodziski byli dla

literatury romantycznej, a w szczególnoci dla Mickiewicza,

Malczewskiego, Zaleskiego i Goszczyskiego, tem ci znowu
byli dla literatury nowoczesnej moe, take na zejciu ju
bdcej , bo pokolenia pimienne wieku XIX. prdko rosn
i dojrzewaj. Woronicz, Niemcewicz i Brodziski oddawali

znakomite posugi literaturze ojczystej, i wtenczas jeszcze,

kiedy romantycy ju u szczytu wietnoci swojej stali ; Mickie-

wicz, Zaleski i Goszczyski pisz jeszcze i wtenczas, kiedy

zastpujce ich pokolenie ju nieklasyczne i nieromantyczne,

ale poetyczne i socjalne skada poemata. Pocztek tej nowej
epoki w literaturze naszej przypada na rok 1836, w którym
umys narodowy otrzsa si ju z osupienia, i Lwów, Kra-

ków, Wilno, Warszawa i Pozna pisa zaczynaj — a na

Emigracji, ród dzie i rozpraw czysto politycznej lub socjal-

socjalnej treci, pojawia si poemat polityczno - socjalny

:

Irydjon.
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Rzecz dziwna, e u nas kady znakomity pojaw na polu

literackiem przechodzi niepostrzeenie. Tak byo z Marj,

Malczewskiego, z Zamkiem kaniowskim Goszczyskiego,

z Tadeuszem Mickiewicza i tak z Irydjonem, acz wietnie

poprzedzonym przez Agaj-Hana. Mówiono o nim zaprawd,

ale jak si mówi o pogodzie lub deszczu. Moe tre nie

wprost z dziejów narodowych wysnuta; moe przekonanie,

e poeta dobry nie potrzebuje ukrywa swego nazwiska,

czyli, e co bezimienne, ju tem samem e bezimienne,

dobrem by koniecznie nie moe, wpyno na t obojtno.
Alelrydjon, to mciciel krzywd ludzkoci, to duch niemier-

telny boej wolnoci , co dawszy czas chrystjanizmowi prze-

obrazi czowieka, odywi si ma na pónocy:
<( Id na pónoc w imieniu Chrystusa — id i nie zatrzy-

muj si, a staniesz na ziemi mogi i krzywd! Poznasz j^

po milczeniu mów i po smutku drobnych dzieci! Po zgo-

rzaych chatach ubogiego i po zniszczonych paacach wygna-
ców I Poznasz j, po jkach anioów moich przelatujcych

w nocy! Id i zamieszkaj ród braci, których ci daj! Tam
powtórna próba twoja! Po drugi raz mio twoj ujrzysz

przebit, konajc, a sam nie bdziesz móg skona — i mki
tysiców wciel si w jedno serce twoje! Id i ufaj imie-

niowi mojemu. Nie pro o chwa twoj, ale o dobro tych,

których ci powierzam. Bd spokojny na dum i ucisk oraz

natrzsanie si niesprawiedliwych. Oni przemin, ale ty

i sowa moje nie przeminiecie ! A po dugiem mczestwie
zorz rozwiod nad wami! Udaruj was, czem anioów mo-
ich obdarzyem przed wiekami: szczciem — i tem, co

obiecaem ludziom na szczycie Golgoty: wolnoci !»

Ze poemat takiej treci od razu nie pozyska rozgosu,

nie mogo by bez powodów. Zdao si niektórym, e styl

brylantowy i peen efektów nie trafia do publicznoci, su-

sznie si obawiajcej, aby ten obyczaj wyraania si zawsze

w sposób nowy i uderzajcy nie przeszed w manier. Pu-

bliczno — mówiono — da naturalniejszego djalogu, tem
bardziej , e poeta przemawiajc osobicie w cigu dramatu,

mia gdzie wyla zbytek liryzmu, mia gdzie uy tego nad-

miaru farb, co mu pdzel przecia. Niech sobie wreszcie,

dodawano, piewa poeta, ale niech ludzie przeze stworzeni

rozmawiaj w sposób wicej zbliony do zwj'kej miertelnych
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mowy. Uwaanie takie dotykao samej strony zewntrz-

nej poematu. Prawdziwa przyczyna obojtnoci leaa we
wntrzu poematu.

"Polacy — pisa Mochnacki r. 1831 — obawiaj si te-

roryzmu wyobrae; nie lubi mistycyzmu, i czego od razu

nie zrozumiej, to zaraz bior w podejrzenie.)) Nie styl

tedy, nie liryzm, nie nadmiar farb i brylantów, ale niewia-

domo, czego chce i gdzie dy poeta, ale mistycyzm Iry-

djona wpyny na t obojtno.. Zdaje si, e publiczno

czekaa, a poeta janiej si wytumaczy. I nie zostawi jej

w dugiem oczekiwaniu podny umys poety. Nieb oska

komedja, Noc letnia, Trzy myli, pozostae po Li-

genzie. Przedwit i Psalmy przyszoci, rozwiay

po kolei wszystkie wtpliwoci co do wiary i przekona

poety. On czuje, wierzy, wie nawet z pewnoci, e nad-

szed czas przeobraenia; tylko wiedzc, e to bdzie, nie

wie jak bdzie. Szuka wic, odgaduje, i czy z przekonania,

e nadgroda odpowiada musi zasudze, czy z uprzedzenia,

e przyszoci nie podobna zdoby inaczej — wszystko

w niej widzi mylnie i tak si lka przyszoci, e "woli zgi-

n z przeszoci, anieli si doczeka przyszoci, anieli

widzie przyszo tryumfujc. Taka jest w ogólnoci tre
tycb rónych poematów, najwydatniejsza w Komedji Niebo-

skiej, w innych zagodzona albo wzmocniona do czaso-

woci.

Zdaje si , e Komedja Nieboska urobia si z dwóch

osobnych, a przynajmniej oddzielnie pomylanych poematów.

To domowe, rodzinne czci I. i II. , a publiczno -socjalne

czci III. i IV. rozkada ten poemat wyranie na dwie róne
poowy, jakby w póniejszym dopiero rozmyle zwizane

przywoaniem na chwil dwóch czy trzech osób z pierwszej

poowy poematu, w poród towarzystwa osób drugiej jego

poowy, o których w tamtej adnej wzmianki, ani eby w dal-

szym cigu pojawi si mogy, najmniejszego podobiestwa

nie byo. Komedja otwiera si apologiem do poezji. Dla

czego? Bo ma si zamkn epilogiem przeciwko racjonali-

zmowi, który rozumem wyzwala przyszo, przyszo bez

imaginacji, czyli ideaem, a wic bez poezji, któr ya
i zdobia si na przeszo; bo krótko mówic, zdaniem au-

tora Komedji Nieboskiej, poezja, to szczyt przeszoci, a ro-
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zumera pokala go si ma przyszo. Po takiem zaoeniu
có dziwnego, e przez cay cig poematu sili si tylko

poeta na oburzenie przeciw wszystkiemu, co szczere, natu-

ralne i proste. Wszake nie ma to znaczy, eby autor

Komedji Nieboskiej zoy w poezji wszystkie swoje pociechy

i nadzieje; on zna take wszystkie jej zawody.

((Zkde powsta marny cieniu, który zna o wietle

dajesz, a wiata nie znasz, nie widziae i nie obaczysz!

Kto ci stworzy w gniewie lub ironji? Kto ci da ycie

nikczemne lub zwodnicze, e potrafisz uda anioa, nim za-

grzniesz w boto, nim jak paz pójdziesz czoga i zadusi

si muem? Cho cierpisz, twoja bole nic nie utworzy,

na nic si nie zda. Ostatniego ndzarza jk policzon midzy
tony harf niebieskich. Twoje rozpacze i westchnienia opa-

daj na dó i szatan je zbiera, dodaje w radoci do swych

kamstw i zudze, a Pan je kiedy zaprzeczy, jako one za-

przeczyy Pana!))

I nie tajne s take autorowi zudzenia poezji; wie on

dobrze, co rea, a co moe idea; zna uczucia i jzyk,

tchnienie i ton, wzrok i such ich obu

:

((Pan mody. Jake mi pikna w osabieniu twojem—
w nieadzie kwiaty i pery na wosach twoich — poniesz

ze wstydu i znuenia! O! wiecznie, wiecznie bdziesz pie-

ni moj!
Panna moda. Bd wiern on tobie, jako matka

mówia, jako serce mówi.

M. Przeklta niech bdzie chwila, w której pojem
kobiet; w której opuciem kochank lat modych, myl
myli moich, dusz duszy mojej!

ona (przebudzajc sif). Moe zasab, mój drogi, wstan
i dam ci eteru.

Widmo. O! mój luby — odrzu ziemskie acuchy, które

ci ptaj. Ja ze wiata wieego, bez koca, bez miary!

Jam twoja!

ona. Najwitsza Panno! ratuj mnie — to widmo blade

jak umary — oczy zagase i gos jak skrzypienie wozu , na

którym trup ley.

M. Twe czoo jasne, twój gos kwieciem przetykany.

O luba!

ona. Caun w szmatach opada z jej ramion.
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M. wiato leje si na okoo ciebie — gos twój raz

jeszcze ! niechaj zging potem.

ona. M^-u, mu! zaso mnie! nie daj mnie! — czuj

siark i zaduch grobowy.

M. Kobieto z gliny i z bota, nie zazdro, nie po-

twarzaj , nie blu ! Patrz ! To myl pierwsza Boga o tobie,

ale ty posza za rad ma i staa si, czem jeste.

ona. Nie opuszcz ci!

M. O! luba — rzucam dom i id za tob!»

Tak tedy ów m — bohater Komedji Nieboskiej — goni

za widmem, za ideaami; odstpuje ony, bo nie znalaz

w niej czego szuka; gotów zaprze si syna wasnego, je-

eli nie bdzie czem on go mie pragnie. Goni za ideaami,

myl by moe dziwaczna — i nic wicej. Zapewnie ; ale

w rozumieniu pospolitem, ale w pojmowaniu poezji, jak j
tum pojmuje. Wszelako autor Komedji Nieboskiej nie tak poj-

muje i ocenia poezj. Dla tumu poezja jest zamiowaniem
piknoci i szczytnoci, wolnoci i roskoszy, jakich oko nie

ogldao, ucho nie syszao powszednie. Podug autora Ko-
medji Nieboskiej

,
poezja w obrazie spoeczeskim jest to ów

ywio przeszoci, który sobie przywaszczy ca poezj
ziemi — wiato i chleb, wolno i roskosze, wszystko co

na ziemi i w ziemi, co yciem wszystkich y w sobie i dla

siebie tylko — jednem sowem: poezja, wedug autora

Komedji Nieboskiej, jest owa walka ucisku z ywioem usa-

mowalniajcym si w imi prawd chrzeciaskich.

Gdzie si odbywa rzecz Komedji Nieboskiej, nad Sekwa-

n, Renem, czy Wis, nie powiada poeta. Mickiewicz

z tego powodu uwaa j za poemat kreacji cakiem poety-

cznej; a jednake tyle tam jest ywej prawdy i ywego ko-

lorytu, e cho osoby zdaj si by ogólne, w rzeczy jednak,

któr przedstawiaj , wida Polsk z ca rac sprzeczno-

ci jej ywioów spoecznych wród owiecenia europejskiego.

e rewolucja francuzka ze wszystkiemi jej zaletami i przy-

warami stawa cigle autorowi m, myli, e wszystkie niemal

obrazy ywcem z niej powybiera, to jest tylko dowodem :

e autor w chwili , kiedy Niebosk Komedj skada, nie

przypuszcza, aeby gdziekolwiek i kiedykolwiek przyszo
moga si stworzy inaczej. Ale czy autor, jeeli istotnie

ZiENKOwicz. Literatura. I. 10
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Polsk mia na celu, by w jasno -widzeniu przyszoci

polskiej? Czy j wysnu z charakteru polskiego? Czy j,

odgad przeczuciem serca polskiego? To rzecz znowu inna.

Z tej strony uwaana Komedja Nieboska nie jest bynajmniej

polsk. Jeszcze ów hrabia, mimo swojej dziwnie niepolskiej,

zwaszcza na dzisiejsze czasy przyrody, moe mie tómacze-

nie w podobiestwie samolubów caego wiata i we wszyst-

kich wiekach. Ta w nim obojtno dla ubóstwiajcej go

ony; to przywizanie do jedynaka syna, ale pod warunkiem,

e kaprysowi ojca dogodzi ; ta nienawi zacita do wszyst-

kiego co ucinione, ponione, ubogie i zgodniae; ta obrona

zego w imi dobrego, krzywdy w imi sprawiedliwoci,

ateizmu w imi wiary — s zapewne dowodem gbokiej
znajomoci charakteru tak pomylanego bohatera; ale nato-

miast wszystko, co autor na stronie przeciwnej ustawi,

wszystkie obrazy, sceny i osoby, zaczynajc od naczelnika

ludu a do szpiega obozowego, od manifestacji publicznej

a do intryg poktnych, nie mogy si wyrodzi tylko w nie-

nawici lub zupenej nieznajomoci polskiego ludu. « Takie

tumy — powiada sam Mickiewicz — tacy bohaterowie w in-

nym kraju, w innej epoce, mogyby istnie moe, ale wród
narodu przycinionego , najboleniejszej przeszoci, s tylko

karykaturami.)) Ów nawet hrabia, w którym autor dla cze-

góby nie mia odbi charakteru wasnego, wród tak po-

mylanego towarzystwa wyszed na rycerza tajemnej postaci.

«To korsarz Bajrona — woa Mickiewicz — ale korsarz na-

wrócony!)) Jednak obejrzawszy go lepiej, tene Mickiewicz

powiada: «To hrabia Wacaw, ów typ stworzony przez

Malczewskiego, ale hrabia schodzcy do ycia powszedniego. )>

«Nie! nie! — powiada dalej — to bohater Garczyskiego,

filozof! Ale filozof szukajcy czynu. )) A wszake sam poeta

nie dwuznacznie charakteryzuje bohatera swojego, gdy mówi:
"Pracowaem lat wiele na odkrycie ostatniego koca wszel-

kich wiadomoci, roskoszy, oraz myli, i odkryem próni
grobow w sercu mojem; znam wszystkie uczucia po imie-

niu, a adnej dzy, adnej wiary, adnej mioci nie ma
we mnie.))

Zaiste bohater taki, jeeli dziaa, to z uporu, to z za-

wzitoci, to z dumy i samolubstwa tylko.
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((Dajcie mi przeszo zbrojn, w stal, powiewn rycer-

skiemi pióry. Gotyckie wiee wywoam przed oczy wasze.

Kzuc cie katedr wityci na gowy wam. Ale to nie to,

tego ju nigdy nie bdzie !

»

Sam nie wierzc, nie przypuszcza, aby ktokolwiek móg
wierzy.

((Ktokolwiek jeste, powiedz mi, w co wierzysz? atwiej

by ycia si pozby, ni wiar, jak wynalaz, wzbudzi

wiar w sobie !

»

W sercu tak zwtpiaem jakie uczucia, jeeli nie oburzenia,

mog obudzi te tumy ndzne , ze znojem na czole, z roz-

czochranemi wosy, w achmanach, ze spiekemi twarzami,

z doniami pomarszczonemi od trudu; te kobiety, ich matki

i ony godne i biedne jak oni, zwide przed czasem, bez

ladów piknoci: na wosach których kurzawa bitej drogi,

na onach poszarpane odziee, a w oczach co gasncego,

ponurego, gdyby podrzenianie wzroku.

Teraz wystpuje na scen drugi bohater: przeciwstopno,

kontrast pierwszego — Pankracy, czyli wszystkodzierca,

naczelnik tumów, wadca ich dusz i zapau — ((wcieko
ich i kochanie)) — krzyki si wzbiy, rozcigny, pky po

wszystkich stronach: ((Niech yje! Chleba nam, chleba,

chleba !

»

I teraz wystpuje na scen wszystko, co tylko, jakemy
powiedzieli wyej, móg autor przywoa z rozkieznania re-

wolucji francuzkiej; wszystko, co zkdkolwiek zasysza, lub

w gowie swojej wymarzy ze wszystkich okropnoci krwi

i trucizny, stryczków i sztyletów, mordów, rzezi, poogi,

najdzikszych pastw i bezecestw — i wszystko to zlane

w chóry mów i niewiast, modzieców i dziewic, starców

i dzieci pracowitego, rolniczego, poczciwego, spokojnego,

agodnego, polskiego ludu.

ród tak niewaciwie przedstawionego ludu, sam naczel-

nik jego, w którym chcia wanie uosobi poeta wszystkie

zgrozy materjalizmu, wszystek egoizm, ateizm, destruktyzm

i hjenizm, w którego charakter chcia zla zapewnie nie

tylko wszystkich Kronwelów, Dantonów i Kobespierów, ale

wszystkich eleniaków, Gontów i Szelów, ale wszystkie

lu*
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larwy piekielne i samego Lucypera z niemi: to wódz

mciwy i straszny. Wyglda jeszcze jak prawdziwy bohater

wieku, wielki na swój czas i na swoich ludzi — a to jest

próbka , do czego doprowadzi moe zwtpienie o postpie

i przeobraeniu.

Autor Komedji Nieboskiej nie przypuszcza nawet poprawy

spoeczestwa przez owiat, moralno i obywatelstwo ; nie

przypuszcza, aby ten, który z tak rezygnacj i bez szemra-

nia przeciw woli boej znosi tak dugo ponienie i ndz,
móg potem kocha Boga za to, e mu sprawiedliwo wy-

mierzy. Dla autora Komedji Nieboskiej Chop i yd, to

jakby wó i ko, z miotu w miot, z pokolenia w pokolenie,

tylko nieukiem albo niewolnikiem, oszustem albo potpiecem
by moe. Tego perpetuum stabile rasowoci nie odmawia

on nawet rodzajowi kastowemu. Zdaniem jego, i on i po-

tomkowie jego, jeeli s lub bd kiedy na wiecie, tylko

ludmi ucisku, pychy i swawoli by mog; bo podug nauki

jego, ród ludzki, to nic wicej, tylko ród strconych anio-

ów; kady czowiek szatanem, aden czowiek nie moe
chcie dobra ludzkiego; on na to tylko stworzony, aeby
udzi drugich.

((Myli moja! Czy nie zdoasz udzi siebie jako drugich

udzisz! Wstyd si, przecie ty znasz mój cel, ty jeste

mysi — pani ludu — w tobie zesza si wola i potga
wszystkich — i co zbrodni dla innych, to chwa dla

ciebie !

»

Takie blunierstwa kadzie autor Komedji Nieboskiej w usta

zbawiciela przyszoci ; a za takie znów^ w usta przeciwników

jego obrony w przyszoci:

((Czowiekiem by nie warto — anioem nie warto. Pierw-

szy z archanioów po kilku wiekach, tak jak my po kilku

latach bytu, uczu nud w swem sercu i zapragn potniej-
szych si. Trzeba by bogiem albo nicoci !»

Pod wpywem tak niechrzeciaskiej dzy, nic ju dzi-

wnego , e samolub na widok wasnych braci zawoa

:

(( Caym wzrokiem oczu moich , ca nienawici serca

obejmuj was. Teraz ju uie zmarym gosem, nie mdem na-

tchnieniem bd wnlczy z wami, ale elazem i ludmi, któ-

rzy mnie si poddali!.. . Jake tu dobrze by panem, by
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wadc — choby z oa mierci spoglda na cudze wole,

skupione do okoa siebie, i na was przeciwników moicb,

zanurzonych w przepa, krzyczcych z jej ggbi ku mnie,

jak potpieni woaj ku niebu! . . . Dni kilka jeszcze, a moe
mnie i tych wszystkich ngdzarzy nie bdzie ; ale bd co

bd — dni kilka jeszcze uyj roskoszy mej k'woli! Pano-

wa bd ! ...»

I to wszystko w imi Boga chrzeciaskiego, pod znakiem

krzya witego , z wezwaniem Ducha witego , na cze
i chwa Boga! W uosobieniu takiej obudy i zapamitaoci
nie ma ju pewnie w sercu miejsca do skruchy — i nie

przecz, e przy inaczej pojtym charakterze djalog z caego
dramatu susznie uwaany za najpikniejszy, nie mógby mie
miejsca:

((wiecie stary, zgrzybiay — ustp miejsca wiatu mo-
demu!)) woa wódz wiata modego.

((Znam ja take wiat twój i ciebie — odpowiada mu
wódz wiata starego. — Patrzaem ród cieniów nocy na

plsy jego, syszaem krzyk jego: Chleba! chleba! Kilka

chwil jeszcze, a jeli rozum ci nie odbiey, ty sam bdziesz

pogardza sob i wiatem twoim modym.))

Wódz przyszoci. wiat mój jeszcze nie rozpar si
w polu — zgoda! — nie wyrós na olbrzyma. aknie dotd
chleba, ale przyjd czasy, w których on zrozumie siebie

i powie o sobie: « Jestem!)) A nie bdzie drugiego gosu
na wiecie, coby móg odpowiedzie mu: « Jestem!))

Wódz przeszoci. Darmo, ty mi nie rozumiesz nigdy,

bo kaden z ojców twoich pogrzeban z motochem pospou,

jako rzecz martwa, nie jako czowiek z si i duchem. (Wy-

ciga rk ku obrazom). Spojrzyj na te postacie — myl
ojczyzny, domu, rodziny, myl nieprzyjacioka twoja, na ich

czoach wypisana zmarszczkami; a co w nich byo i przeszo,

dzisiaj we mnie yje.

Wódz przyszoci. W rzeczy samej jest na co patrze.

Ów starosta baby strzela po drzewach i ydów piek y-
wcem. Ten z pieczci w doni i podpisem : Kanclerz , sfa-

szowa akta, spali archiwa, przekupi sdziów, trucizn

przyspieszy spadki — ztd wsie twoje, dochody, potga.

Tamten czarniawy z ognistem okiem, cudzooy po domach
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przyjació. Ów z runem zotem, w kolczudze woskiej, sn
suy u cudzoziemców. A ta pani blada z ciemnemi puklami

kazia si z giermkami swemi! Tamta z pieskiem na robro-

nie, królów bya naonic. Ztd wasze genealogje bez

przerwy, bez plamy. Lubig tego w zielonym kaftanie; pi
i polowa z braci szlacht, a chopów wysya, aby z psami

gonili jelenie.))

Zblia si wreszcie walka, majca rozwiza zaoenie
dramatu. Dolina witej Trójcy obsypana wiatem migajcej

broni i lud cignie zewszd do niej jak do równiny ostatniego

sdu. W katedrze zamkowej panowie', senatory, dygnitarze

siedz po obu stronach, kady pod posgiem jakiego króla

lub rycerza. Za posgami tumy szlachty, przed wielkim

otai'zem w gbi arcybiskup, w krzele zoconem, z mieczem
na kolanach; za otarzem chór kapanów. To uroczysto
obwoania wodza przeszoci.

((Patrz, z jak dum spoglda na wszystkich! — rzek

jeden z cicha z zabytków przeszoci.

(( Myli, e wiat podbi — odrzecze drugi.

((A on si tylko noc pi^zedar przez obóz chopów — do-

rzuci trzeci.

Pierwszy. Sto trupów pooy, a dwiecie swoich

straci.

Drugi. Nie dajmy, by go wodzem obrali.

Arcybiskup (do wodza przeszoci). Przypasz miecz ten

bogosawiony.

Gosy. Niech yje wódz! Niech yje!

Gos jeden. Nie pozwalam.

Inne gosy. Precz! precz! za drzwi! Niech yje
wódz

!

Chór kapanów. Daj mu si — daj mu Ducha wi-
tego, Panie!

Wódz. Teraz przysignijcie wszyscy, e gód i pra-

gnienie umorzy was do mierci, ale nie do poddania si —
nie do ustpienia choby jednego z praw przeszoci prawa

waszego.

Gosy. Przysigamy!...))

W jednej krótkiej scenie, w kilku rzutach piói'a, nie-

podpbna odda lepiej i umiejtniej tak rónorodnego obrazu
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tylu rónych uczu i namitnoci — zazdroci, ironji, py-

chy, anarchji, impozycji, ulegoci, ani go charakterystyczniej

odda.

Ale na nie wiele zdao si napuszone mztwo. Wódz
odstpiony, opuszczony przez wszystkich: « przeszoci! bd
mi przeklta!)) krzykn i rzuci si w przepa. Zwycizcy,

ludzie nowi, zajli ostatni zamek. Rozpoczyna si scena

zemsty, w której znowu a do stylu podrzenia autor trybu-

nay francuzkie z czasów teroryzmu. Na tern móg si
zakoczy dramat Komedji Nieboskiej, i takie rozwizanie

byoby najwaciwsze dla niej; ale poeta czego wicej po-

trzebowa jeszcze — zemsty — mier za mier
,
gowy za

gow. Na zwycizkich masach pomci si nie byo ju
komu, a wic na ich wodzu przynajmniej. A kto? Bóg!

A za co? Bo tak podobao si jeszcze. I wnet na rozkaz

poety zwycizca jak dugi zatacza si w objcia towarzysza

i kona, woajc: Galilee vicisti!

Mickiewicz to wyraenie uwaa za tak wzniose i szczytne,

e mu nie znajduje nic równego w literaturze wiata. Nie

myl si sprzecza; moe nawet s tacy, dla których

szczytniej jeszcze i wzniosej byoby, eby autor wszystkim

tym tumom zwycizkim od razu kaza wymrze. Ale na co

nie zgodzimy si nigdy, to: e Komedj Niebosk nazywaj
niektórzy poematem narodowym. Najprzód dramat ywcem
zkdind przeniesiony, na obcym charakterze i obcych oby-

czajach i zwyczajach osnuty, choby rzecz jego odbywaa si
na ziemi narodowej, a bohaterowie jego nosili nazwiska

i stroje narodowe, nie jest bynajmniej narodowym, jak nie

jest narodowym poematem polskim ani Korsarz, ani

Giaur, przeto, e po polsku dobrze s wytomaczone.

A potem czy sam Mickiewicz nie oskary autora Komedji

Nieboskiej o nienawi postpu, o sfaszowanie wszystkich

typów narodowych? Czy mu nie zarzuci nieznajomoci

charakteru ludowego? Czy mu nie powiedzia, e gdyby
zgbi by dzieje , albo co lepiej

,
gdyby si wzniós by nad

nie, byby odgad uczuciem potrzeb tego rozlegego ludu,

któr jest rzd zgodny z jego natur — rzd mioci. Ju
to samo odejmuje podobnie Komedji Nieboskiej nazw dra-

matu proroczego. A zreszt, azali godzi si nazywa pro-



152

roctwem pierwsz lepsz imaginacji zabawk, a prorokiem

pierwszego lepszego poet? Wprawdzie ilu tylko byo poe-

tów na wiecie, mao z nich byo, który nie wierzy w swoje

powoanie i swe posannictwo prorocze, a ztd to pewnie

u nas poeta wieszczem , a poezja wieszczeniem lub wieszcz-

biarstwiem si zowie. Ale te wanie dla tego , e poeta

jest wieszczem, eby dobrym wieszczem by, musi by poli-

tykiem, socjalist, filozofem — to jest zna myl spoecze-
sk i prawd, eby si nie omyli w wieszczeniu, eby nie

prorokowa tego, czego nigdy nie bdzie, przeto e by
nie moe — eby jednem sowem: nie by faszywym pro-

rokiem.

Nigdy moe i nigdzie poezja nie przedstawiaa tak ogólnie

wieszczego obrazu, jak u nas w latach ostatnich. Na to

zgoda; ale to nie jest dowodem, eby dzisiejsi poeci nasi

mieli by prorokami w sensie cisym, religijnym tego wy-

razu; tylko, e owieceni spoeczesk myl wieszczowie,

czuj, e czas na dobie, jako czuje kady, e dzie nadcho-

dzi, kiedy kury pia zaczynaj. Po co ludzi nazywa nie-

waciwemi imionami? Spoeczestwo cae yje nadziej.

A czy nie ze spoeczestwa id poeci, czy nie s czstk jego?

Dzisiaj prorokiem jest cae spoeczestwo polskie; tylko co

jest w jego przeczuciu lub wiedzy ju powszechnej , to poeci

wypiewuj, czyli po swojemu wypowiadaj pierwsi, i uwa-

ani z tej strony, s jak dobosze, którzy bijc w bbny, id
na czele puku, chocia mu nie dowodz, jak muzyka w po-

chodzie, a która, kiedy zagrzmi do boju, milknie i usuwa

si na bok: bo wtenczas muzyk jedyn huk dzia, szczk

broni i jki konajcych. I tak to pooenie poetów wzgldem
spoeczestwa spólne jest wszystkim narodom i wiekom, e
moe si uwaa za prawido pow-szechne. Kiedy naród yje
1)0 obozach i po bojowiskach, poeci jego grzmi mu hymny
rycerskie; pacz z nim, kiedy jczy w niewoli i pohabieniu;

modl si, kiedy zejdzie na mnicha; gruchocz sonetami,

kiedy si zniewieci, przepij od do dzbana za Sasów, do

piesków pod Poniatowskim; pogoni na smtarze za upio-

rami, kiedy w yciu zakrzepnie. Jakeby wtenczas nie mieli

prorokowa, kiedy wszyscy wiedz, e czas na dobie? Uwa-
ana z tej strony poezja, susznieby si nazwa moga por-

tretem spoeczestwa przeszego, dzisiejszego, albo przyszego,
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mniej lub wicej do niego podohnera, podug tego, jak poeta,

malarz, wikbzy albo mniejszy artysta, podobne albo niepo-

dobne maluje portrety. Mickiewicz w Tadeuszu doskonale

odmalowa przesz szlacht zaciankow, a w Konradzie

póniejszego siebie samego. Autor Komedji Nieboskiej

pierwszy odway si na odmalowanie przyszoci narodowej,

ale si omyli, jako musiaby si omyli kady, któryby nie

wierzc w niemiertelno duszy, chcia prawi, jak ta dusza

y bdzie na tamtym innym wiecie. Z braku tu wiary

w cnoty spoeczeiistwa , z nieznajomoci duszy jego, powtó-

rzyy si wanie w Komedji Nieboskiej te sceny, obrazy

i postacie, nie tylko nie prorocze, ale nie narodowe i nie-

chrzeciaskie.

Myl si wic ci, którzy Komedj Niebosk nazywaj
poematem proroczym; myl si ci wszyscy, którzy ogó tego

rodzaju poematów chrzcz na prawd imieniem : poezji pro-

roczej. Oddajmy co si komu naley — powiedzmy prawd.
To ju nie literatura klasyczna Dmochowskiego, niadeckiego,

Osiskiego, nie literatura romantyczna Brodziskiego; nie

literatura Mickiewicza, Malczewskiego, Zaleskiego i Goszczy-

skiego — ale literatura doktryn socjalnych , ale literatura

dyskusji politycznych, ale spór polityczny i socjalny na polu

politycznem, na bro poetyck — ale poezja polityczno-

socjalna. Co byo w dziennikach, broszurach i dzieach czy-

sto politycznej barwy, to do poezji weszo. I nic w tem nie

ma nowego, ani dziwnego; jak kto moe i umie, tak spoe-

czestwu suy. Poezja we wszystkich czasach towarzyszya

polityce, a miaaby odstpi jej wtenczas, kiedy — e uy-
jem przysowia pospolitego, nadeszy czasy, e nawet mate-

matyki nie ma bez polityki ! Jeden chwali Boga proz
a drugi wierszem

;
jeden suy spoeczestwu orem, a drugi

rad, i jeeli szczerze tylko, tedy mia Bogu zarówno mo-
dlitwa obu i poyteczna zarówno spoeczestwu ta suba.
Poezja nawet tak zastosowana moe znakomite odda posugi,

bo trafia do serca, a serce i w spoeczeskim zakresie wan
czynno sprawuje. Wszake to rzecz przedewszystkiem serca,

które tak bez rozumu obej si nie moe, jak rozum bez

niego: rozum przeto czuwa powinien, aeby serce omamio-
nem nie byo; aeby poezja, która mówi do serca, mówia
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mu prawdy, nie bdy. Ztd potrzeba ich cigej zawisoci

wzajemnej. Co staroytno rozumiaa przez proroków pra-

wdziwych i faszywych, to nowoczesno oznacza imionami:

filozof i mistyk. Prorok -filozof wypowiada yczenia i wes-

tchnienia narodu, to co ley, co jest w narodzie: czem

naród yje i czem tylko y moe. Prorok -mistyk wbrew
wiedzy narodowej i narodowemu rozumowi, rzuca proroctwa,

dla których ni myli, ni ywiou w narodzie, których naród

nie pragnie i nie przyjmie nigdy; przeto w znak zaprzecze-

nia swojego, mistycyzmem proroctwa takie, a mistykiem

proroka takiego zowie. Jest jeszcze trzeci rodzaj proroków,

ludzi prostych, ale religijnych, ale bogobojnych. Kie nauk,
ale rozumem przyrodzonym, rzecby gospodarskim i mio-
ci ojczyzny i braci; ale sercem czujcem i wierzcem, od-

gadujcych powoanie i posannictwo narodów, a do których

z ostatnich czasów nale u nas: ksidz Marek, ksidz Kor-

decki i chop Wernyhora. I oni wypowiadaj rzeczy nie-

widziane i niesyszane od yjcych ludzi, rzeczy przysze —
a przecie nikt ich mistykami nie zowie, kady wierzy im
owszem, bogosawi ich pami, zasila si ich proroctwami;

bo w proroctwach ich odpoznaje wasne swoje przeczucia,

wasne swoje nadzieje, sw wasn wiar — bo w nich widzi

to i syszy, co tajemnic ley w jego sercu i gowie. Kady
naród miewa takich proroków i proroctwa takie, a w naro-

dzie ucinionym, przywalonym klskami i niedol, s one

tem naturalniejszem zjawiskiem. Kiedy choroba obala ciao,

kiedy je cierpienia strawi, kiedy krew wytoczona rozleje po

niem spokój omdlenia, dusza tedy bierze przewag, buja

swobodnie midzy ziemskim a nieziemskim wiatem, i albo ma
widzenia, albo jest na ich drodze. A naród odepchnity od

caej prawie ziemi, opuszczony od wszystkich, skatowany

w caem ciele, caem ciaem cierpicy, nie miaeby ucieka

si dusz przed nadzwyczajnemi klskami ze zwyczajnego

wiata; mógeby, nie znajdujc na nim wsparcia, nadziei,

pociechy, wzmocnienia swojej wiary, nie szuka ich w taje-

mnicach przyszoci? W istocie, tajemnicza strona narodu

nie tylko jest waciw narodowi cierpicemu, ale jest mu
potrzebn, jest go oywiajc. A wszake powtarzamy, nie

ma to znaczy, e wszystko co tajemnic okryte, e kada
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i kadego fantazji lub imaginacji zabawka jest potrzebn,

i poyteczn. Naród chrzeciaski, któryby nieszczciem

popad w t ostateczno, któryby do takiego przyszed

przyznania, musiaby si zaprze najgówniejszych dogmatów

swojej wiary. A im naród w wikszym jest ucisku, i bliszy

swojego niemowlctwa, tem mu wiksze ztd grozi niebez-

pieczestwo. Polacy, i w ogólnoci Sawianie, s, wanie

w tem pooeniu. Co gdzieindziej rozum, to u nas fantazja

i imaginacja pochon mog. Dowodem Towiaszczyzna.

A zkd pochodzi, e najskwapliwiej i o niemal wycznie

obaamucili si ni poeci? Bo ich umys tak si ze sprawami

imaginacji oswoi i otrzaska, e wszystkie jej zudzenia bie-

rze za rzeczywisto, mrzonki za czyny, a przynajmniej za

widzenie tego , co kiedy czynem i rzeczywistoci by moe.

Sprawa to pierwiastkowego wychowania. Wraenia modoci

s silne; niektóre z nich nie zacieraj si nigdy. Do rzdu

tych nale przesdy, przyjmowane w niemowlctwie ze

lep wiar, bez rozbioru i sdu, które si wszczepiaj do

modocianej duszy z klechdami bab i piastunek, a które od

nich samych przyjte i opowiadane z wiar najlepsz,

z przeraeniem, na które dzieci wasnemi oczami patrzy,

gnied si w pamici jego z t wiar i z teme przerae-

niem. Jest" to u nas tak pospolite , e do spojrze nam

w siebie, eby si o tem przewiadczy. Zaiste, któ z nas

nie wierzy w upiory ^ wilkoaki, strzygi, zmory, rusaki?

Ilu z nas dzisiaj jeszcze, chocia w te baje niby ju wcale

nie wierzym, nie przespaoby jednej nocy na smtarzu za

adne skarby wiata, lub te w izbie z nieboszczykiem sam

na sam? Chocia chrzecianinowi nie przystoj takie prze-

sdy, przez samo uszanowanie chrzeciaskiego Boga, przez

samo wyznawanie wiary chrzeciaskiej. Ale skoro tak jest,

jaki to dopiero grzech przed Bogiem chrzeciaskim by
musi, wmawia w siebie te przesdy rozmylnie, a có do-

piero potakiwa im w blinich, a có dopiero szczepi je

i ugruntowywa w ludzie? Lud ma mnóstwo zych naogów,

bdnych przesdów, zgubnych saboci, które czas uwici,

które wzrosy w jego istot, które on szanuje i kocha,

a przez które jednak cierpi i niszczeje. Czy poeta, zapytuje

jeden z samyche poetów, Seweryn Goszczyski, powinien
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uwielbia, szanowa t sab strong ludu, dla tego, e na

niej ley urok przeszoci, e jej strzee przychylno lu-

dowa? Powiedzmy e: nie! Takie spóbdzenie z ludem,

jedynie przez mio i cze ku niemu, jest wystpn sabo-

ci, w kadym, a trudniejsz do przebaczenia ludziom wy-
szego pojcia, do których liczymy wielkich poetów. Wedug
tego, nie ten u nas jest wieszczem ludu, który go utwierdza

w jego bdach, ale ten, który wznoszc si sam nad nie,

usiuje z nich i lud wyprowadzi. Z t bezwzgldn ulego-

ci moe wprawdzie by jego ulubiecem, ale bdzie mu
szkodliwym. Moe zosta poet jego przeszoci, byle nie jego

przyszoci. Bo dzisiaj poecie nie godzi si czepia przes-

dów przeto, e one w pierwiastku narodowym s; ale dla

dobra sprawy narodowej oprze si zemu pierwiastkowi.

Cobymy dzisiaj rzekli o Polaku, któryby utrzymywa, e
jarzmi i bi chopa, to do pierwiastków narodowych, go-

dnych przechowania naley, przeto, e szlachta dugo tak

sdzia i tak robia, oraz e i dzi jeszcze wród niej znajd
si tacy?... Grzeszy, kto hoduje uprzedzeniom i wymy-
som uprzywilejowanym, oraz grzeszy, kto schlebia bdom
i przesdom ludowym.

Wic kiedy badacze przeszoci, jak na przykad Ha-

nusz, przyznaj t korzy Sawianom nad innemi naro-

dami: ne nie zmarnowali swojego ^uchao — to ma zna-

czy tylko, e przychodzc do penoletnoci i filozofji wasnej,

szczliwi s tem, e mog korzysta z dugiego i okupio-

nego dowiadczenia tych, którzy na tej drodze ich poprze-

dzili. Mickiewicz susznie uwaa, i tradycj sawiask
to czyni dzisiaj najbardziej szacown, e nie zostaa skaon
robotami faszywego rozumu, kiedy inne faszowano cigle;

ale myli si, kiedy sdzi, e imaginacja bya tu równie
bezczynn. Owszem, kiedy rozum pi, wtedy wanie
imaginacja dziaa. Dowodem bd sny niezarzdzane i nie-

umiarkowane rozumem ; dowodem obkani , u któiych

przez przytumienie rozumu imaginacja buja. Dowodem
wszystko , z zaparciem si rozumu na jawie snem marzce,

dowodem lud i my wszyscy , którym — jakem napomkn
wyej — ani jednego ich przesdu wyssanego z mlekiem,

kiedy wanie rozum spa jeszcze , adna mdro ze serca

nie wytrci.
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Ale mistycyzm nie jest wynalazkiem naszym, ani cza-

sów naszych, rzekn mi jego obrocy. Prawda — lecz ile

to rzeczy byo, jest i bdzie, bez których, gdyby ich nie

byo, daleko lepiej byoby ludziom na ziemi? To nie

jest to bdem mistycyzmu Wroskiego , e mistycyzm do

rzdu rzeczywistoci policzy, ale e skutki, e rojenia tego

mistycyzmu pod prawd chcia podcign. Nie wszystko,

co jest, przeto e jest, prawd jest. Bajka cho jest,

nigdy nie bdzie prawd. Rozumowanie, do takiego poj-

cia sprowadzone, byoby zaprzeczeniem rozumu, parodj

mdroci i boskoci w czowieku, przypodobajcej si

Bogu. Jest mistycyzm, jak jest filozoja, matematyka,

fizyka, chenija — bo jest imaginacja, rozum, rachunek,

dowiadczaluo, rozbiór, z których one id. Ale jeeli

filozofja odpychajc mistycyzm, postpia w tem sobie

logicznie, to Cieszkowski jako filozof, biorc mistycyzm

w obi"on, nie postpi logicznie. Porozumiejmy si tylko

dobrze: imaginacja, to nie rozum — mistycyzm, to nie

filozofja, to nie poezja nawet. Wprawdzie mistycy czasów

naszych nie zowi imaginacji po starenm: imaginacja,

marzeniem — ale intuicj, która bdc dziecicem natchnie-

niem, ma by bezporedniem widzeniem Boga, wpatrywaniem

si w Boga naocznem. Ale, gdyby na to zgodzi si

mona byo, to by do przysowia: Co gowa, to rozum —
przybyo drugie: Co oczy, to Bóg.

Wszake co nie wolno fllozofji, która idzie z rozumu,

wolno poezji, która jest imaginacji dzieem; trzeba tylko

odznaczy midzy niemi granice , nie bra jednej za drug.
Filozofja i poezja jest jak historja i dramat. Historja

przedstawia prawd, nag prawd, li tylko prawd. Dra-

matom wolne dodatki, upikszenia, dekoracje, byle to
historyczne zostao. W filozofji utwory imaginacji nie

maj -;idnego znaczenia — w poezji imaginacja jest prawie

wszystkiem — poezji nie szkodzi nawet mistycyzm poezji; bo

jest jak alegorja w bajce i jako taki nie tylko jest w niej

usprawiedliwiony, ale jest jej zasug i zaszczytem. Prze-

cie trzeba i wiedzy, gdzie i kiedy go uy, a przedewszyst-

kiem zapowiedzie z góry, e to nie filozofja, ale poezja —
a tem bardziej nie udawa jednej za drug, jako dobry na-

uczyciel nie bdzie uczniom alegorji o Popielu i myszach
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udawa za rzeczywist prawd. I to take tiomaczy, dla

czego mistycyzm w Dziadach Mickiewicza nikogo nie za-

dziwi i nawet dobrze przyjtym zosta, a dla czego

mistycyzm jego w kursie o literaturze sawiaskiej wszyst-

kich suchaczów — swoich oraz obcych — i zdziwi i od-

strczy.



KURS ÓSMY.

Przydugo moe na przeszem zgromadzeniu zatrzymaem

uwag szanownych suchaczy po za obrbem gównego zao-

enia; ale trzeba mi byo klucza do odkrycia niejednej taje-

mnicy i usunicia w nastpstwie niejednej wtpliwoci,

nie tylko wzgldem wszystkich póniejszych poematów

autora Komedji Nieboskiej, ale i wielu innych w tym ro-

dzaju podów.
e Komedja Nieboska nie jest widzeniem proroczem

przyszoci, ale tylko pochwyceniem i ujciem w karby dra-

matyczne myli czasowej i niejako na czasie bdcej, dowo-

dem, oprócz tego, com o niej ju powiedzia, wszystkie bez

wyjtku inne poemata autora. Do jest przywie je do pa-

mici tylko, eby si o tem przekona.

Kiedy przed dwudziestu laty rozleg si by gos : « Stara

Europa skoriczya posannictwo swoje! Dzi Pónoc! Pónoc
tylko moda i wiea, podj je i rozwin moe. Wnet
kochanek Kornelji odebra posannictwo na pónoc, pod po-

staci Irydjona. Ale kto? ale który z narodów pónocy pod-

j moe to posannictwo? . . .»

A za nie inny, odpowiada tene gos, tylko: «Naród
wietlica sawiaskiej ziemicy — poczciwy saw minionych

stuleci — wity zasug pierworodnych dzieci — czysty

probierczym ogniem klsk i biedy — mdry w myleniu
spdzonemi laty — mny jak wici wyznawcy na stosach —
w ziemiach dziedzicznych i mony i wielki

!

»
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To te Komedja Nieboska niczetn innem nie jest, jak

wypowiedzeniem poetycznem tego gosu powszechnoci; a e
tonem nie obojtnie niewaciwym, to dowód tylko, e
w piersiach poety nie byo jeszcze wówczas gosu do wypo-

wiedzenia innego. Poemat Komedji Nieboskiej wyszed roku

1837, a pierwszy po nim z kolei r. 1841. W upywie tych

laf czterech autor kierowany opinj publiczn,, mia czas

spostrzeenia si; ale spostrzeenie sig nie jest wiadomoci
jeszcze. Autor Komedji Nieboskiej, niezachwiany w prze-

konaniu, na jak stron musi pa zwyciztwo, postrzeg

tylko, e nie jego rodkami wiat nowy dojdzie do celu.

Odgaduje wic dalej . . .

Wanie w onyme czasie dolecia by do uszu jego nowy
gos: Panslawizm. Roskosznie zabrzmia gos ten w uszach

carskich, a jednake w Grabowskim i Rzewuskim w Polsce,

w Jabonowskim i Mirskim na pielgrzymstwie znalaz otuch
i poparcie, a w autorze Komedji Nieboskiej proroka prze-

maziijcego poprzednie proroctwa swoje nowym poematem:

Noc letnia.

Wprawdzie w nocy letniej poeta podaje «pie zgonu

»

tylko, inny powiada: «pie zwyciztwaw uoy. Ale co

wzi na siebie, co sam tylko ze zwyciztwa wypiewa, to

jest wanie, czego bez zaparcia si siebie wzi na siebie

nie naleao.

Na Noc Letni zacign autor oson , ale tak przejrzy-

st, e trudno o wzrok, któryby przez ni wszystkiego nie

dojrza. Ojciec wydaje córk za m — za cudzoziemca.

«Bóg nie raczy — powiada — po mieczu (silnego) przeci-

gn mi rodu; kdziel (ród saby) tylko pobogosawi
w domu moim; lecz ten, który ci poj, przysig mi imi
nasze przybra i dzieci twoje zwa si bd jak ojcowie

moi. Szanuj szczcie, którem Opatrzno ci uwieczya.

Pani równej tobie, pani tylu woci i skarbów, nie ma na

caej ziemi naszej. Pamitaje by mowi do mierci po-

suszn i wiern.))

Te sowa mówi ojciec cichym gosem — zdawao si, e
kade z nich próbuje serca milczcej ; lecz kiedy nic nie od-

powiadaa, kiedy coraz niej spuszczaa skronie i w kocu
jej czoo utono w jej doniach i wieniec lubny zelizgn
si z jej wosów, on zawoa: «Czy nie syszysz? Ju nad-
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chodz oderwa ci od ona, na którem wzrosa! Poegnaj
mie, mówic: e szczliwa!"

Lecz ona wzniósszy oczy, zdaa si ledzi po ojcowskiem

licu i przez chwil wierzy, i jeszcze nie wszystka znikna
nadzieja, a nareszcie zsunwszy si, klka na gazach gro-

bowego pomnika matki, modli si ca, postaci do starca

i sowo jakie wjTzeka. Tem sowem by: Lud! Dreszcz

gwatowny odrzuci starca od pomnika ony. «Co za imi
wyrzeka ? Milcz ! milcz !— Nie ! Ty nie moga tego wymówi
sowa — a wyrzeka , to wraz z niem bd przeklta ! » Ona
si podniosa. Ona dotd cierpiaa w milczeniu jak sodka

ofiara, niesiona na mciwych bogów otarze. Teraz odpara
zimno i stanowczo: "Kochaam i kocham go, ojcze!)) Sta-

rzec nie dotrzyma tym cichym, miertelnym wyrazom.

Zakrcio mu si w gowie i zniszczony, jak wszystkie na-

dzieje, którym ufa, pad u stóp grobowca. Przez chwil
duch jego wraz z duchami pi-zodków spocz w nicoci,

a kiedy si przebudzi, ujrza nad sob twarz blad córki,

uczu jej uciski, woajce go nazad do ycia i usysza zara-

zem tu nad sob brzmice lubnej pieni zwrotki, a muzyka
huczniej zabrzmiaa na zamku. Tam bawi si i czstuje

przyjació pan mody, szalony on tak nadobn i mon;
a równoczenie oblubieniec jej serca ostrzy sztylet o stopnie

otarza, u którego tylko co odprawiay si luby: "Ktokol-

wiek jeste bracie, id na spoczynek i nie mieszaj pokoju

Paskiego!)) rzek na ten widok mnich jeden. «Precz z ko-

cioa! bo witokradzc jeste!)) rzek do oblubieca mnich
drugi. ((Wyklinam ciebie i to elazo, którego u stóp

krzya mia dobyd!)) dorzuci mnich trzeci. Modzieniec

cisn kltw za kltw i leci do swoich wród trzech wzgó-

rzów agodnej pochyoci, których stopy kpi si w tym
samym strumieniu, a czoa odeszy od siebie, powiewajc
gstemi krzewy. Zna czekali na; bo skoro si pokaza,

lecy powstaj, stojcy schodz niej ku brzegom ruczaju,

a z kadego wzgórza podnosi si sztandar i pywa zaczyna

w powietrzu, lecz aden okrzyk si nie rozleg. On sam
dopiero, kiedy usiad na gazie obalonym w poprzek strumie-

nia i gow schyli, a do opuci midzy cieknce fale —
on pierwszy przerwa milczenie i gos jego. i-zed ze szmerem
wody, jak piew za wtórujc strun; a ka(ie sowo cho
ZlBNKOWiGz, Literatura. I. J]^
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ciche, padao na serca przytomnych: <(0d tysiców lat

ojcowie nasi posiedli tg ziemi; nie sycha, by kogo z niej

wygnali. Jak kosy niw, jak sosny lasów, tak oni byli jej

synami ; a pod cie ich szabel postronne garny si ludy —
bo czego ucho nie syszao, oko nie dowidzi, ale dusza

mnych kocha: to byo ich udziaem. n « Prowad nas! pro-

wad ! Odbijemy oblubienic twoj ! » pomieszane gosy
wzniosy si ze wszech stron. "Dziki wam, bracia — od-

rzecze on — ale starca picego w komnatach przodków

moich nie przebudzi szczk szabel naszych. Wzrosem pod

cieniem jego rki — on pierwszy usta moje nauczy imienia :

ojczyzny. On pierwszy serce moje zapozna z dz jej

mienia. Nim zatkniecie na jego zamku sztandary wite,
a moje wasne, wprzód mi umrze trzeba <> — i odszed kilka

kroków, dodajc, jakby si ju nie do drugich odzywa, ale

sam do siebie: «Co ksidz zwie, tego czowiek nie roz-

wie, chyba przeci moe."
Takie jest zaoenie Nocy letniej, które autor rozwija

djalogiem w komnacie lubu : « Czemu t obrczk woya ?

Czy nie epiejby byo wyzwoli si ucieczk do tych gór

przed lubem?)) A ona odrzekajc: « Ojciec mój uklk
przedemn , do jiooy na swoich wosach , krew rozrywaa
mu skronie, widny by na jego czole konajcy sen caego
ycia , mara wielkoci i panowania wycigajca rce do

mnie. Wyrzekam sowo przystania, oddaam rk niezna-

nemu, obojtnemu, ach! niecierpianemu ^ bo u mnie nie-

cierpiany kady , kto twoich oczu nie ma , twym gosem nie

mówi , szabli twej nie nosi i twoj myl nie oddycha. Te-

raz odej ju mog, ale nie wtp! Ty pan mój i m mój

na wieki!)) — I spuszczajc oczy, wnet uklka i modli si
pocza modami umierajcych. On uklk take, czasem

wtórowa jej sowom, czasem milcza w ponurej powadze,

a obejrzy si ku otwartym podwojom na ganek i rzecze:

«Ju wita zaczyna! Oprzyj si na mojem ramieniu i spoj-

rzyj na wiat cho raz jeszcze ze mn ! » Posza za nim
i stanli oboje na progach kruganku. On wlepi wzrok do

góry i miao egna si z ni; ona ze schylon gow cinie

si ku niemu. Wtem gosy rozhukane wzniosy zdrowie czy-

je w oddalonej sali — on si wzdrygn, ona ju moe nie

syszy. Potem sypny si na kruganek gstych stóp haasy
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i z ukosa bysny pociodnie. «Boe! — zawoa — wszak

dasz braciom moim zwyciztwo

!

» i uniós zdrtwia, z wn-
trza lubnej komnaty; po murach zamku odbite wzorem pi-

ek skacz wiwaty podchmielonej zgrai. na pan mody
spieszy do ony z pierwszym dnia promieniem. « Czy wi-

dzisz? — krzykn, wycigajc rce ku zwierciadu, nie po-

znajc ju siebie samego — jaki pikny anio mój?» "Ach,

pikny!') — powtórzy wódz z guchym jkiem i upadajc
przycisn do piersi, a w drugiej rce wzniós miertelne

elazo."

Cay ten obraz rozwin poeta w samem widzeniu przed

oczyma ojca. Zrywa si starzec, chce lecie ratowa córk;

z zakrtów ciemnej galerji wpada mu m na przeaj.

((Gdzie ona twoja? . . . Milczysz ...» Starzec chwyci miecz

oburcz. ((Bierz ten spadek po niejw i opuci miecz; ale

elazo wyrwao mu si z doni i roztrcio o przylege filary.

Starzec zacz woa córki po imieniu — echa naokoo na-

mieway si z niego; ludzie szlochali, idc z tyu za nim.

((Gdzie dzieci? dobre dzieci moje!» Lecz cisza bya
w okoo, tylko wielka blado rozpostara si na jego twarzy.

((Panna moda pewno tam na jeziorze !» woa przeraony

starzec. Ludzie porwali za wiosa, on wsiad na statek i od-

bili od brzegu. Wysepki kryy si jedne za drugiemi; na

kadym skrcie wodnego manowca starzec klaszcze w rce
i woa: ((Tu j, tu j znajdziemy!)) Tak opyn ca wysp

druyn, ale panny modej nigdzie nie byo. Zanurzy rami
w jezioro po okie, i suchajc szmeru fali, gono, dziko

si zamia; a naraz zerwa si na nogi i skoczy z si

wszystkich, ostatnich, w gbin. Sudzy wrócili, niosc

starca ; lecz w nim ju nie dopatrze ycia — ycie pod b-
kitami jeziora zostao — jeziora Wszech -Sawiaskiego.

Takie jesst rozstrzygniene poematu: Noc letnia. Roz-

strzygnienie wyranie okazujce niepewno autora w odga-

dywaniu przyszoci.

Ale jeszcze Noc letnia nie bya wydrukowan do koca,

kiedy w tym wieku odgadywa rozleg si znowu gos inny:

((Nie tak, nie to! Panslawizm, to wiat nie nasa i nie dla

nas. Ale wiara! Ale królestwo Niebieskie! Ale koció
boy! Ale koció nowy! Koció stary zatraci wiedz, od-

stpi swego posannictwa. Koció stary ustpi, rozwali

11*
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si musi, a na zwaliskach jego powstanie koció nowy" —
I otó jest, co znowu jako nowo zlao si w tre nowego

poematu autora Komedji Nieboskiej pod napisem:

«Trzy myli, pozostae po . p. Henryku Ligenzie.))

W Trzech mylach, jak we wszystkich poematach poprze-

dnich, przyszo równie wychodzi zwycizko, ale rzecz

dzieje si ju gdzieindziej i nie tak, bo nie za jeden lud,

nie za kilka, nie za panslawizm nawet — ale za ca
caej ziemi ludzko, za kosmopolityzm. Syn cieniów tak

opiewa potg nowej myh:

Ten co dzi wtpi , co od wieków jczy
;

Gwiazd swych si dorwie i zamieszka z niemi

,

Bo w gwiazd nieba przetworzy krg ziemi,

Wic go z niebem innej wstg tczy.

Druga myl: Sen Cezary, przedstawia myl narodu

umczonego w obronie ojców spucizny. Poeta nie wierzy

w wyraz « ojczyzna)), i co w Komedji Nieboskiej kad
w usta Pankracego, tutaj sam to wypowiada od siebie:

('Opu t, która nie odyje nigdy — pikno jej tyllco

przeszoci wspomnieniem. Nie wierz, gdy spojrzy na ciebie,

lub rk ci poda. Wracaj i yj w poród ludzi, a ja

tu z ni. zostan i bd jej piewa piew mój: <(Bez na-

dziei. »

W Myli trzeciej, której tytu: Legenda, idea mioci
wstpuje w wiat i dopenia si Królestwo Niebieskie. Gos
z ewangielji wito -jaskiej: « Zaprawd, powiadam tobie:

Gdy by modszym, opasowae si i chodzie, gdzie
chcia; lecz gdy si zestarzejesz, wycigniesz rce twoje,

a inny ci opasze i jaoprowadzi gdzieby nie chcia.)) — Gos
.ten zapowiada z góry tre pieni, upadek kocioa starego,

:a zwyciztwo nowego. Cign ludy na obchód wigilji Bo-

^o Narodzenia w Rzymie, cign ostatki szlachty polskiej.

Im przed innymi narodami dostaje si pierwsze miejsce

w starej bazylice. « Puszczajcie tych, którzy dla wiary kato-

lickiej niegdy naród cudzy od mierci zbawili, a póniej za

t§ wiar poginli sami. Umarych pucie najjrzód. » Za
nimi potok ludu wpywa do Bazyliki, huczc; a gdy kady
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orszak zaj miejsce pod sztandarem swoim przy otarzu,

i ojciec, który jest na ziemi, uciwyci drc, rk za por-
cze tronu i usiad na nim, zagrzmia ogromny gos: « Czasy

dopeniy si! Piotrze! czy poznajesz mig? Gowa moja przy

ostatniej wieczerzy spocza na piersi Paskiej ! A teraz

kazano mi, bym wród ludzi zamieszka, a ogarn wiat
i przytuli do piersi, jak Pan gow moj ostatniego wie-

czora." I wnet rwa si poczynaj sklepienia — ludy wycho-

dz. Jedna szlachta polska patrzy miaem okiem i wzniós-

szy szabl w gór, jakby chciaa na ich ostrzach wstrzyma
spadajce mury, i woa: wNie opucim starca, samemu gorzko

umiera; a kto z nim umrze, jeli nie my? Wy idcie

wszyscy — my nie umiemy ucieka! » I j^rzywaliy ich skle-

pienia bazyliki. Kolumny Watykanu ami si, rw, w proch

si sypic , i obie fontanny jak dwa biae gobie przypadaj

do ziemi, konajc — a lud ucieka coraz dalej jak morze

wyparte z brzegów; z nad kopca za tych gruzów zagrzmia

znowu gos

:

"Odtd Chrystus ani si rodzi, ani umiera na ziemi, bo

odtd ju na wieki wieków jest i bdzie na ziemi.)* — A ci

wszyscy, co umarli obok umarego, czy na zawsze ju le
pod gruzami temi? — »Nie trwó si o nich; za to, e wy-

rzdzili mu ostatni posug. Pan odwdziczy im, bo zacho-

dzcy tak jak wchodzcy, umarli tak jak ywi, s z Pana;

owszem, im lepiej bdzie i synom synów ich.

»

Samo takie zamknicie poematu byo zapowiedzi, e
poeta koczc go, ju o nowym poemacie myla. — «To,
gdym zrozumia te ostatnie sowa — powiada — ucieszjiem

si i duch mój si przebudzi.)) Ale jakieje treci bdzie

ten nowy poemat? Nie wyczerpae jDoeta wszystkich poli-

tycznych, socjalnych i religijnych zada? Wida, e nie.

Monaby nawet powiedzie , e dotd by zajty wci jednym

przedmiotem; tylko nie wiedzc, co z nim zrobi, rónych
próbowa sposobów. W rzeczy samej zadziwiajce jest to

obnoszenie si autora z przyszoci polsk, po caym pol-

skim i nie polskim wiecie, a po to wszdzie, aby j wszdzie

zatraci. Tak wymordowa j w Komedji Nieboskiej na

okopach zamku . Trójcy w walce przeciw ludowi. Tak

utopi j w Sawiaszczyznie w Nocy letniej. Tak zagrze-

ba j pod gruzami Bazyliki w Trzech mylach. Ale
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kiedy lata upyway po latach, a proroctwa poety nie wy-

peniay si jeszcze — «to jeszcze nie tak! — rzek sobie —
sn nie marzy, ale rozumowa potrzeba." Wic na temat

z pisma witego: "Ojciec mój a dotd pracuje i ja pracuj",

zabra si do spisania manifestu swej wiary. Zaprawd, do-

td manifesta tego rodzaju pisay tylko narody w czasach

wielkich politycznych zmian swoich, rzdy obejmujce albo

skadajce ster pastwa, towarzystwa w chwilach swego zwizku
lub wyjcia na obszerniejsze pole swych dziaa; redakcje

dzienników wreszcie z powoania interesu obowizane do wy-

powiedzenia z góry publicznoci: czem s, po co przycho-

dz, jak i dokd d. Autorowie za pojedynczy wypowia-

dali to treci samych dzie swoich , a najwicej
,
jeeli po-

sunli si do naduycia przedmowy. Lecz e to by autor

tylu i tak niei^ospolitych poematów, wic sdzi, i mia
prawo do manifestu, którym poprzedzi nowy swój poemat:

Przedwit.
Co skonio autora do tego poematu nowego, powiedzie-

limy wyej. To samo , co do wszystkich poprzednich,

z wyjtkiem pierwszego, rozumie si, czyli Irydjona: nowe
spostrzeenie si, e nie tak bdzie, jak on dotd myla.
Trzeba wszake t sprawiedliwo odda poecie, e obecne

przemawianie zapowiada postp na korzy jego. On poczu
nareszcie, e obecna wiara narodu nie jest z rodzaju tych,

z któr ludziom sumiennym walczy i spiera si godzi; ale

któr rozwija i wspiera, oraz z któr czy si sercem,

myl i czynem naley. Nie jest to jeszcze zupene jasno-

widzenie, dopiero Przedwit; ale kto w przedwicie widzi

ju tak dobrze, czemuby we dnie nie mia widzie lepiej?

By jeszcze wzgld inny, który i>rzemawia za Przedwitem.

We wszystkich poematach poprzednich poeta przyznawa si
do bdów nawiasowo tylko, pi'zez usta nawet nie swoje;

teraz wypowiada to gono, wyranie, sam od siebie, usty

wasnemi. I uroczysta zdaa si tym razem ta spowied —
przed ojcami, na grobach ojców, z aski i za pomoc ojców:

Ledwom spyta! Ich zbroice zagrzegoc w guchy dwik,
Z wszystkich piersi wypad jk.
Wszystkie zmare te renice

Z pod tych przybic jak gromnice
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Ploii ku mnie, razem, gór,

Wszystkie rozbiy si prawice!

Przesoniy ksiyc chmur,

1 tych bladych rk sklepienie

Dry przysig potajemn —
Na slow moich zaprzeczenie

W niebo rouie ponademn.

Tak jak rosa i polnych kosów.

Pot mi trwogi cieka z wosów.

A na piersiach zmora sidzie —
Ni odwróci mog wzroku.

Tu — przedemn - za mn — z boku

Oni stoj tumem wszdzie;

Zewszd sysz ich oddechy,

I pogardy sysz miechy.

Patrz na mnie ci umarli jak póbogi —
A z ich lica

Patrzy wieków tajemnica,

I z nich kady j rozumie —
Wic mn gardz w witej dumie.

A pogard mi rozdarli

Serce — serce me ze stali.

Gdy tak z miechem mi ajali,

Pkoby — wc jak mog tak si korz.

A znów zerwie si namitno duch mój

Krzykn: « Ojcowie!

Zdejmcie ze mnie wasze gniewy!

Któ na wiecie mi tym powie

Prawd wit, jeli nie wy?»

Na takie zaklcie i skruch syna, gdzie ojcowie, coby

odmówili nauki i przestrogi? To nasz poeta zaledwo ich

zada, wnet dosysza grzmicy gos hetmana: «Co me

z soli, ani z roli, ale z tego, co boli, wyrós. » Jak tam

mówi gos umary, o to mniejsza; dla nas ta rzecz ciekawsza,

jak z gosu tego skorzysta suchacz ywy.

<,A°Jezus im odpowiedzia: — Ojciec mój a dotd pra-

cuje i ja pracuj." -Takiem godem rozpoczyna autor swoj

przedmow do Przedwitu, co wytómaczone na jzyk pospo-

lity znaczy: <'Nie dziwcie si, em si pobka, szukajc -

szukam a znajd... Tem poszukiwaniem wiedziony, odkrywa

on uderzajce podobiestwo dni Cezara, poprzedzajce wielki

dzie Chrystusa do czasów obecnych. wiat owoczesny do-

szed by do ostatecznych wyników historji swojej; gdzie

tylko spojrze, w wiecie ducha - ruiny, swawola i roztroj;
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qi(Od capita tot sensus. Wszyscy czasu onego zatraciciele

czy odnowiciele jedn cech na sobie nosz,: pragn niezno-

n posta rzeczy odmieni, ale nie -wiedz jak. Sabo,
gorczkowa dza czego lepszego i gorczkowe przeraenie

po kadym czynie dokonanym, który do podanej przemiany

nie doprowadzi — oto s duszy takiej pitna; a z tych

znamion atwo rozpozna , e wiat ten blizki dnia sdu
i przeobraenia swego. Lat dwa tysice, powiada, a te same

znaki pokazay si po falach czasu. Zerway si cienie:

Marjusza, Sylli, Katyliny, pod postaciami Dantona, . Justa

i Robespiera; nareszcie dnie Cezara pi'zelay si w dnie Na-

poleona, a chrzeciaski Cezar, wyszy ca ubieg epok
od poi'zednika, rzek, umierajc na skale wygnania: cOde-

mnie liczy si bdzie nowej ery pocztek!)) W tern sowie,

dodaje poeta, zawarta jest prawda jego i caej przyszoci;

lecz nim ta prawda rozwinie si i dopeni, nim ze stanowi-

ska takiego, tegoczesnego
,
przejdzie wiat do innego, cako-

witszego i witszego przeobraenia si : musi si sam wyczer-

pywa i zaprzecza, jako sie wyczerpywa i zaprzecza wiat
staroytny. Od Greków wiat pogaski nie spocz, a usy-

sza obietnic Chrystusa; od Lutra nowoytny nie ma
pokoju ; cywiln i ogromn wojn i myli i miecza rozamuje

si coraz bardziej — i on te nie spocznie, a dojdzie,

nie ju do usyszenia, ale do zrozumienia i do spenienia

obietnicy Chrysusa ...»

Temi sowy przedmowy do swego poematu nowego:

Przedwit, przypomina autor tre poematu: Trzech myli.

Ale tam przeprowadza si do bezwiedzy, niewidomie i nie-

wiadomie ; tu poniewa wszystko, co na ziemi jest, boe
jest, zapowiada poeta ju najpewniej: Królestwo boe! Kró-

lestwo Niebieskie! Koció nowy! Koció Chrystusa!

To mistrzowskie dotknicie w tak krótkim przebiegu tylu

kwestji, szkó i doktryn najrozmaitszych, a w najywotniej-

szej ich czci postawio autora wzgldem kadej z nich

w takim stosunku , e go kada za swego uwaa moga.
Autor Przedwitu, mówi Mickiewicz, jest wyranie Mosja-

nist, bo inaczej nie przeszedby nigdy do takiego odgadnie-

nia przyszoci. — A ja bym mówi, wyznawca Chrystusowy,

e on jest jednym ze suebników w winnicy Królestwa Bo-

ego, bo inaczej nie byby poj Chrystusa. — Moe by,
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mówi Kosmopolita, ale gdyby nie by czowiekiem kosmo-

politycznych poj, zkd byby wiedzia, e koció boy na

tej ziemi, to nie tylko to lub owo miejsce, ten albo ów ob-

rzd , ale caa ziemia i wszystkie jakiekolwiek by mog sto-

sunki, tak osobników jak narodów pomidzy sob. — A mnie

si zdaje, e on jest komunist. ((Nic ludzkiego, wszystko

boskie. Domina est terra et plenitudo ejus orbis terrarum

et unicersi qui habitant in eo\->-> Jako ywo! To Polak

i nic wicej, bo Polak tylko tak o narodowoci rozumowa
moe. A jaki przytem prawowierny katolik:

Ot , z bkitów i szkaratów

Ju otacza j przesloua:

Na tle z pere , na tle z kwiatów

Brylantowem lni korona.

W krzy na piersiach zwite donie,

Zote gwiazdy na jej onie!

Witaj ! witaj ! To królowa ,

Po swym ludu dugo wdowa.
I dzi wraca w tej koronie,

Któr w polskiej Czstochowie
,

Niegdy dali jej ojcowie.

Ta sama rozmaito zda o jednej i tej samej rzeczy jest

ju dowodem niepewnoci jej ducha, i co za tem idzie, oraz

samego jej twórcy. Zapewnie autor w Przedwicie widzi

przyszo janiej, wyraniej, ni j widzia dotd. Wszyst-

kie jego poemata poprzednie uwaane z tej strony, to mrok
Przedwitu, ale e przedwit nie jest witem, a tem mniej

dniem jeszcze, ztd brak w nim tego jasnego wiata, które

jest dnia wasnoci; ztd ta niepewno farb — cienie same,

które tak rozmaicie rozmaitym widziane s wzrokiem. Za-

prawd, wszystkie piknoci poprzednich poematów nikn
przed jedn zwrotk Przedwitu: ((Suchaj w dwików tych

wszechzgodzie.» Ale eby poeta taki ton ze swoich piersi

wydobywszy, utrzyma si na wysokoci wszechzgody, nie

powinien i na chwil wypuci z pamici pierwotnego

dwiku, inaczej tworzy bdzie wie babilosk tonów.

"NYanie autor Przedwitu gonic za wszechzgod nawet

najfaszywszych tonów, przypuci potrzeb faszu, i co zatem

idzie, nieszcz z niego idcych. W takiej pogoni, w takiem
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poszukiwaniu, nic dziwnego, e poeta zawoa: oaska boa
nas wygnaa w te bezdroa! Za to Panu wieczna chwaa!

Bogosawcie ojców winie! To jest boskiej znak opieki !»

A wszake nie ma to znaczy , eby w Przedwicie nie wida
byo postpu na korzy autora; bo i czeme, jeli nie po-

stpem jest to pojcie posannictwa narodowego

:

Gos, co wola w wiecznem niebie,

Jak im niegdy syna daem,
Tak im, Polsko, daj ciebie!

Syn mój jeden byl i bdzie,

Lecz mysi jego yje w tobie!

B%d wic prawd jak on wszdzie.

Ja ci córk moj robi

!

I nie myli si Mickiewicz, kiedy w Przedwicie dostrzega

mesjanizm, ale si myli, kiedy go bierze za mesjanizm oso-

bowy, kiedy go sprowadza do szalestw Towiaszczyzny.

Autor Przedwitu odbi w nim niedwuznacznie, e dla niego

równie jak dla caego Chrzeciastwa, Chrystus zamkn
szereg Mesjaszów i prawd wyla ze swojego serca midzy
cae narody; e dla niego równie jak dla nas, od tej chwili

usamowolnienia ludów, wielkimi mami przestali by ci,

którzy wiedzieli czego nikt inny nie wiedzia, a poczli by
ci wielkiemi, co najlepiej wiedzieli to, co wszyscy wiedzieli.

I zaliczy to przekonanie naley na karb zasugi autora

Przedwitu — tem pikniejszej i zaszczytniejszej, e i w wi-

dzeniu narodowej przyszoci równie wany okaza postp:

Gdzie nam dotd ni si mnóstwo.
Czstek, rozdzia . lub rozbicie;

Tara ju dla nich jedno Bóstwo —
Jedna mio i wszechycie.

Dawne pany bior sami

Swe za donie niewolnice —
Przemieniony ten planeta

Wie co bracia i siostrzyce.

I wiat nowy ten radonie

Jak witynia Panu ronie.

Na wiekowych nieszcz niwie

Ju nie pusto, ni aonie;
Nigdzie, nigdzie ju nie ciemno,

Wszdzie jasno , sprawiedliwie
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Zrozumiana przyszo wita,
Zrozumiaue czyca mlii —
I ten kielich z kata rki

,

I te krzywdy i te pta,

I duch zego, który kusi

Do podoci serca dzielne —
I to serce, które musi

Wsta z tej mierci niemiertelne

!

Ztd Przedwit uwaaby mona za rehabilitacj Kome-
dji Nieb o sklej. I nie pod inn myl, pisanem byo zape-

wne to upokorzenie si poety przed napomnieniem ojców,

czyli takie zamknicie Przedwitu:

Cókolwiek bdzie, cókolwiek si stanie.

Jakkolwiek pieni nie pojm^ szyderc —
My ju w niej cae wypiewali serce —
I tu jest nasze ze sowem rozstanie!

Niech rzuc jeszcze dziecitka niewinne;

Harfy ju nigdy, nigdy nie nastroj.

Drogi przed nami otwarte s inne:

Zgicie me pteni! Wstacie czyny moje!

I by moe, e przy pisaniu tego zakoczenia takie po-

stanowienie oywiao istotnie poet; lecz e poeta jako

czowiek ukada, a kto inny rzdzi, wic pisa dalej poeta,

i stany naraz: Psalmy przyszoci, których ton:

"Hajdamackie rzucie noeln, a do których, kady
inny poeta w uroczych a ironijnych strofach zarzuci auto-

torowi trzech psalmów, cho nosiy tytuy: wiary, nadziei

i mioci, brak tych trzech cnót teologicznych — tedy do-

rzuci psalm czwarty i psalm pity: alu i Dobrej woli,

których myl istotnie narodowa i chrzeciaska, tylko zawsze

przeciona tym samym zbytkiem farb, wiate i brylantów.

Ualanie si pod tym wzgldem byo powszechne, a jednake
przesada ta bya w poecie rzecz najnaturalniejsz i prawie

nieuniknion.

Jako czytaem gdzie i kiedy, e pewien mdrzec in-

dyjski, zapytany: Co to jest myl czowieka? — Myl czo-

wieka, rzek, jest to ziemia, na której czowiek si urodzi

i na której on mieszk; okolica, która go otacza; niebo,

które nad nim si wznosi; soce, które mu wieci; powie-
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trze, którem oddycha; ludzie, zwierzta i roliny, wród
których i z którerai yje; pokarm, który poywa; napój,

którym pragnienie gasi; praca, któr sig trudni; przy-

bytek czyli naczynie wreszcie , w którem jego myl pi'ze-

mieszkuje.

Tak mówi niegdy mdrzec indyjski, a wieo jeden

z naszych pisarzy w ten sposób wyraa si o poecie, którego

utwory ogldamy

:

((Lubi jego obrazy, pene s ruchu i ycia; lubi jego

rozwój i przedstawienie , i nigdzie moe ani wicej drama-

tycznoci , ani zrczniej pomylanej , zawizanej i utrzymanej

intrygi nie znajduj. Ale nie mog si pogodzi z dekora-

cjami jego, z tym jego stylem purpurowym i klejnotowym,

wiecznie zotym i srebrnym, szmaragdowym, rubinowym

i brylantowym.

»

A jednake przyczyna to tylko rónicy urodzenia i wycho-

wania. Jeden si urodzi bogatym , drugi ubogim. Jednemu
dali rodzice wychowanie jakie chcieli, drugiemu jakie mogli.

Tamten podró swego ywota odbywa po róach i puchach,

wród zota, srebra, purpur, pere, rubinów, szmaragdów

i brylantów — ten po cierniach i gogach; wród sot i wia-

trów, nawanic, o godzie i o cho<^lzie. Okolica tego, w któ-

rej si urodzi, bya jedn z najpikniejszych i najroskoszniej-

szych na ziemi. Zamek, w którym si wychowa, liczy si
do najwspanialszych i najokazalszych. Suba ojca jego caa
osrebrzana i ozocona, naleaa do najliczniejszych; cugi

i pojazdy do najpyszniejszych, stó i piwnica do najwytwor-

niejszych, psy i strzelcy do najdzielniejszych, a bramy zamku,

wiecznie zastawionego stoami uginajcemi si pod ciarem
sreber, jada i napojów, stay wiecznie dla wszystkich goci
i niegoci otworem. Tam to si on urodzi i rós wród
wyprzedzajcych go pieszczot, pod pobaliw i zezwalajc
na wszystko opiek rozmaitej nazwy i narodowoci ochmi-

sti'zów i ochmistrzy; wród pochlebstwa i bezprzestannego

kaniania si liczniejszej i rozmaitszej jeszcze tuszczy dwo-
rzan , sug i suebnic. Dzieckiem biega po ogrodach, gajach

i kach , lata z motylami po kwiatach , piewa ze sowikami
nad brzegami strumieni. Modziecem goni za zwierzem.

Ale wczeniej myl jego gdzieindziej rwa si pocza.
Ucieka od motylów i sowików; nie bawiy go konie,
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strzelby, ogaiy; dom go nudzi, pieszczoty go draniy, su-
dzy dogodzi nm nie mogli. wiata! wiata trzeba mu byo.
I rzuci si§ w ten wiat, ale po to tylko, aby traci codzie
na sile, aby wola dzielna i niezwalczona niegdy, zacza
maym zawadom ustpowa; aby nie wiedzia, czego pragnie

;

aby wiedzia tylko, e pragnie czego, i e umysowa zaguba

px'zyjdzie jako owoc nieosignienia tajemnego celu ciemnych

i powikanych ycze. I to jest, co w tych tumnych a ró-

nych poematach odbi si koniecznie musiao, jako wpyw
wychowania i urodzenia, jako to, co si na charakter ska-

dao i charakterem si stao.

Ze wszystkich poetów pielgrzymstwa polskiego najbliej

autora Irydjona, nie tylko talentem i treci, ale niesychan
podnoci, utworów, stan Juljusz Sowacki. Ezecby, i
wbrew zwykemu biegowi rzeczy, obojtno czytelników

bya zacht dla niego, krytyka podniesiona a do napaci,

bodcem.
Juljusz Sowacki urodzi si w roku 1809 w Krzemiecu.

By synem profesora literatury, Euzebjusza Sowackiego,

który go wczenie odumar. "Wychowanie odebra pod tro-

skliw opiek matki w Wilnie, gdzie zaraz z modych lat

pokaza zdolnoci, któremi si nie mogo nacieszy serce

macierzyskie: nie mogli si nacieszy przyjaciele domu,

a w ich liczbie by take Adam Mickiewicz.

Rok 1830 zosta Sowackiego modziecem. Próbowa
ju by jednak poprzednio swych poetyckich si, a próby,

jakie zoy w Dzienniku AYileskim zapowiaday poet ol-

brzymich nadziei. Szereg swoich poezji z czasów powstania

rozpocz pieni ((Bogarodzica)), z któr wkrótce ijoczya
si równie pikna i wzniosa: Litwinka, i kilka jeszcze in-

nych. Falang jego zagranicznych podów otwiera powie
ukraiska: mija. Pole dla fantazji niezmierzone, raz, e
dowolne, bo prawie bezhistoryczne, powtóre, ze ukraiskie.

To te pod tym wzgldem dowolnoci buja po tem polu

poeta z ca swobod. Ze jednake na stepie trudna podró
hez przewodnika, idzie wic czasem za Zaleskim, a czasem

za Goszczyskim, lubo atwo dostrzedz, e jednego i dru-

giego radby wyprzedzi. Idcy tu po Zmiji, Jan Bie-

lecki, przedstawia szlacht polsk, cakiem ju w mistrzo-

wskich konturach, a puszczone w wiat prawie jednoczenie:
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Lambro, Marja Stuart, Mindowe, Mnich-Arab,
Hugo von Brache, uderzyy publiczno tak rozmaitoci;

talentu , e sobie sprawy z niego zda nie umiaa. Czytajc

te poezje, mówili jedni, co par stronnic nuy si myl
i umys, lecz jeeli wpatrzysz si w robot szczegóów,

wszystko pikne skoczone, mistrzowskie; w tern ci jest ze,

powiadali, bo sn ten pisarz nic z laty nie pozyska; ma
ju wszystko, co si zdobywa prac, a brak mu tego, czego

naby nie mona — iskry z nieba. Inni krytycy nie zaprze-

czali braku, który wedug nich zdawa si ubezwadnia
poezje Sowackiego ; nie pozwalali , aby to suchoci duszy

by miao. Poeta jest w pierwszej radoci, prawili oni po-

wanie; w pierwszem upojeniu tworzenia uderzy po stronach

arfy i sam zdumiony dwikami, jakie wydosta, gwatownie

budzi t harmonj, nie dbay o jej logik, znaczenie, cele.

Ale jak si oswoi z wasn potg, pokae, e to jest tylko

narzdzie wielkich pomysów. Byli tacy nakoniec, którzy

w poezjach Sowackiego nic prócz formy i dwiku nie do-

strzegali. Tym si zdawao, e ich treci i ducha ani oni,

ani pokolenia, ani sam ich autor nie odgadnie nigdy.

Wszyscy odwoywah si do przyszoci. I nie zostawi publi-

cznoci w prónem oczekiwaniu podny umys poety, bo nie

przestajc na trzech, od razu ogoszonych tomach, posypay

si po kolei: Kordjan, Anhelli, Ojciec zadumio-
nych, "W Szwajcarji, Wacaw, Poemat o piekle,

Balladyna, Mazepa, Lilla-Weneda, Beniowski, na

którym zatrzyma si by poeta, zabawiony Towiaszczyzn

;

ale si z niej wkrótce otrzsn i znowu stany poemata:

Ksidz Marek, Sen srebrny Salomei, Ksi nie-

zomny, Król-duch, i nareszcie Do autora Trzech
Psalmów.

Podno zaiste niesychana, ale która wanie bya prze-

szkod, e poeta nie móg si dowiedzie, co o nim myli
publiczno i jak korzy z jego podów czerpie; bo zale-

dwie który z recenzentów zakoczy czytanie jednego poe-

matu i zabiera si do rzucenia na papier zdania swego, ju
mu poeta nowy poemat do czytania podawa. Czasem wic
tylko zaczepiano go mimochodem, lub zapytywano z daleka:

A dla czego pomimo wybornoci ksztatów poezje Sowa-

ckiego tak mao maj rozgosu? <(To dla mnie, to be or
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vot to be — odpowiada poeta — nad którym ja wanie jalc

Hamlet rozmylam, a czego rozwizanie Bóg zapewnie gro-

bowi mojemu zostawi.

»

Co wszake sam o sobie przed grobem wypowiedzia, jest

takiego znaczenia, e brak wszelkiej obcej krytyki prawie

zastpi moe.
« Pierwsze tomy poezji moich — pisze on roku 1839 — s,

bez duszy. Imaginacja moda jak motyl, wabiona bya po-

yskiem, socem, ksztatami, kiedym je pisa. Teatralny

koturn woyem na stopy moje, abym, dzieciciem jeszcze

bgdc, wzroku sobie przymnoy. Pokazaem si wic po raz

pierwszy jako artysta ludziom, którzy bynajmniej o artytostwie

nie myleli . . . wojn i okropn tragedj rzeczywist zajci.

Pierwszymi dwoma tomami zgubiem si na cay czas ycia

mego — i teraz musz bez echa piewa, cho piewam ina-

czej. Albo Polska nie ma ani krytyków silnych, którzyby j
o zmianie lutni ostrzegali, ani czytelników do szybko s-
dzcych, którzyby si sami z pierwszego sdu otrzsn
mogli i z czyst uwag i za pierwsz uwag poety. Do
tej pierwszej i gównej przyczyny niech krytycy dodadz
troch obojtnoci ze strony tych poetów naszych , którzy

do maj zarobionej sawy; a wszelako stoj jak koklesy

na wiecie literackim i czekaj, a go kto zrbie, aby sko-

czy we wod, obróciwszy od nowych tryumfatorów polsk
poezj, którzy podobni do ministerjów politycznych, zwi-
zawszy si niegdy i'azem w opozycj pi'zeciw Osiskiemu

i Komianowi , osignli berto, i dzi s równie przeciwko

nowym autorom
,
partj Osiskich i Komianów. Niech do-

dadz wpyw takich podszeptów, jak n. p., e Ojciec zadu-
miony jest naladowaniem Ugolina, tak wanie, jak gdyby

kto powiedzia, e grupa Nioby, traccej dzieci, jest nala-

dowaniem Labluna z dwoma synami, zjedzonego przez we.
Niech jeszcze dodadz, e Polska teraniejsza podobna jest

do Prometeusza, któremu sp wyjada nie serce, ale mózg
i rozum — wtenczas moe i sami zrozumiej, dla czego poe-

zje Sowackiego s bez rozgosu w Polsce, dla czego dusza

Anhellego napróno wystpi z ciaa i po supie wiata krzy-

owego wraca do ojczyzny, mylc, e j tam poznaj
i przyjm ze zami; dla czego nareszcie biay Anhelli i cie-

mny Ojciec zadumionych i Nimfa szwajcarska, oraz Wacaw
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z Eolionem bd jeszcze dugo, dugo figurami niezrozumia-

nemi dla duszy narodu, a moe jaka byskawica naga
owieci oblicza tych typów i pokae je przezroczystemi a
do gbi serca.

»

Na takie owiadczenie poety nie jeden z czytelników za-

bra si do rozwaniejszego odczytania poematów, próbujc,

azali nie odkryje w nich tego, czego dotd odkry nie zdo-

a; ale zdanie nie zmienio si. Niektórzy recenzenci utrzy-

mywali z przeksem, e ta przepowiednia poety co do zro-

zumienia podów jego, zici si chyba w roku platonicznym,

to jest, kiedy na wiecie powtórzy si znowu poeta i zrozu-

mie swoje poemata — sam. Powszechnie zarzucano Sowa-
ckiemu przesad indywidualizmu, co na polski jzyk tómaczy
si przez osobisto. Jest w naszym narodzie, pisze z tego

powodu jeden z najznakomitszych krytyków, i co wiksza,

poetów naszych, cokolwiek naturalnej yki do tej osobisto-

ci. Kto wie, czy to nie jest grzech panów braci szlachtj-,

rozwinity urzdami, drobnemi popularnociami, który tra-

dycj jak i do nas przypyn. Moe to by, e w tej

zupenej dezorganizacji, w jakiej by naród, kiedy wygldano
zbawcy. Mesjasza, owego Czterdzieci cztery, kady si
pyta siebie, czyli nim nie jest. Moe nawet byy chwile,

i nie jeden w to wierzy, a pierwsze prawo do tego przy-

znawali poecie. Dla tego najpierwszy ród nich t sam
osobistoci z samym Bogiem walczy w obronie swojego

narodu; i w takiej sprawie uzbrojonemu szermierzowi mona
byo jeszcze przebaczy woanie; aMdry jestem! Wielki

jestem!)) Improwizacja trzeciej czci Dziadów jest najwj^-

szym szczytem tej naladowniczej osobistoci. To sam poeta

wyrzek: «To mój Zenit.)) A cho ta wojna nie posza mu
na dobre, nie wzdrygn si przed ni Sowacki i jak Mickie-

wicz z Bogiem, on z Mickiewiczem wystpi do walki:

Ha! ha! odkrye mi si, mój rycerzu?

Wic teraz z mieczem pod ciebie przypadam!

Najprzód ci soce poka w puklerzu

,

Przed socem ciebie z trwogi wyspowiadam —
Fasz ci poka w ostatnim pacierzu,

I pokazanym faszem mier ci zadam —
Patrzijc na twoj twarz zielon w nocy.

Jak ksiyc — soca wyrzeke si mocy.
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Jam ci powiedzia, e jak Bóg litewski,

Z ciemnego sosen wstae' uroczyska;

A w rku twem krzy jak miesic niebieski,

I w ustach sowo, co jak piorun byska —
Tak mówic: Ja syn pieni! syn królewskil

Padem — a tys ju nastpowa zblizka,

I nog swoj jak na trupa stawa?
Wstaem — jam tylko strach i mier udawa

Znajdziesz mi zawsze przed twojem obliczem,

Mnie powalonym, liardym i straszliwym. ..

Nie jestem tob — ty nie jeste' Zniczem.

Lecz cliobys' Bogiem by — ja jestem ywym!
Gotów wowym bawan smaga biczem,

Dopóki wiat ten pdzisz biegiem krzywym . .

.

Kocham lud wicej ni umarych koci,
Kocham . . . lecz jestem bez ez , bez itos'ci

Dla zwycionych. — Taka moja zbroja,

I takie myli moich czarnoksistwo.

Cho mi si oprzesz dzisiaj, przyszo moja'

I moje bdzie za grobem zwyciztwo!
Legnie podemn twych poetów zwoja —
Twe hektorowe jej nie zbawi mztwo.
Bóg mi przyszoci obron powierzy

;

Zabij — trupa twego bd wóczy!
A sd zostawi wiekom . . .

Bd zdrów! A tak si egnaj nie wrogi.

Lecz dwa na socach swych przeciwnych — bogi I

Istotnie oryginaln i ciekaw bya w swych czasach hi-

storja wojny owych dwóch bogów na polu poezji pielgrzym-

skiej. W ostatnich dniach grudnia roku 1840, sowa s
dziennika w wypowiedzeniu swoich wielce ostronego, bo

owoczesnego Dziennika Narodowego, zebrao si w pewnym
domu przeszo trzydziestu modziey polskiej. Bya tam
muzyka, piewy; bya i szczera polska ochota. Przy wiecze-

rzy wywoany zosta do improwizacji Sowacki, i w wierszu

penym gitkich zwrotów, miaych porówna i ycia, zwy-

cizc Mickiewicza ogosi. Przebijaa czasem gorycz i ironja

w jego strofach, ale pikno ich artystyczna uderzaa su-

chaczy, a gdy skoczy, wielkie podniosy si oklaski.

Wszake w zadowoleniu otaczajcego koa widzia improwi-

zator wicej administracji ni wspóczucia i za szczliwem
idc natchnieniem, jeszcze raz do stou wróci: «Na odydze
mego ycia — mówi do wieszcza Dziadów — dwa byszcz
ZiENKOWicz, Literatura. I. 12*
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kwiaty: jeden niechci ku tobie, ten widnie i opada; drugi

przyjani, ten rozwija si z pczka; jakkolwiek ciko za-

kwita, schyl si go zerwa. » Mickiewicz milcza, pasowa
si z natchnieniem, powsta w kocu i w ognistej improwi-

zacji przypomnia przeciwnikowi lata dziecinne; mówi mu,
dla czego ludzie za nim nie poszli; mówi i o sobie, jak

nieraz niewiary doznaje i skoczy sowami: «Dla poety

jedna tylko droga... ztd (ze serca) przez mio — tam —
do Boga!»

Nazajutrz by drugi podobny wieczór. Mickiewicz impro-

wizowa znowu; przyznawa Sowackiemu wielko, wyrazi

si nawet: e w saw pynie; lecz gdy doda: « Niech idzie

tam, gdzie my idziemy!)) — tedy Sowacki odpowiedzia

w Beniowskim:

Ha! ha! mój wieszczu! Gdzie to wy idziecie?

J.ika wara wieci! Gdzie portowa wiea?
Lub w Slawiaszczyznie bez echa toniecie!

Lub na koron potrójn papiea
Piorunem myli podniesione w wiecie

Gnacie! — Znam wasze porty i wybrzea!
Nie pójd z wami , wasz drog kJamn —
Pójd gdzieindziej, i lud pójdzie za mn!

A dziao si to w kocu 1840 r., kiedy o Towiaszczyznie

mowy jeszcze nie byo. Jakie zatem musiao by zadziwie-

nie publicznoci, kiedy ta po zoeniu tak uroczystego

owiadczenia, ujrzaa potem Sowackiego t puszczajcego

si drog i prawicego do niej:

Idea wiary nowa rozwinita

W bynieniu jednem zmartwychwstaa we mnie ,

Widz wchód jeden tylko otworzony ,

I drog duclia tylko jediiobramn!

Trzymajc w gór palec podniesiony,

Id z przestrog! Kto yw! pójdzie za mn! . . .

Dobrze! — mówili jedni — w Towiaszczyznie pisa nie

wolno , a Sowacki rozpisa si ju dosy. — Szkoda , mówili

drudzy. Sowacki w nowszych poematach swoich widoczny
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okaza postp. Troch pracy jeszcze, a mielibymy w nim

poet nad poetami.

Wszake nie dugo trwaa ta sprzeczka. Sowacki rycho

zerwa z Towiaszczyzn i najprzód przez ksidza Marka,

a potem przez Srebrny sen Salomei, w grobie Agamemnona,
Ksicia niezomnego i Króla -ducha, zapowiedzia swój po-

wrót do domu. Lecz nie dugo cieszyo si tym powrotem

brata do domu pielgrzymstwo polskie. Sowacki umar
w Paryu dnia 3. kwietnia 1849 roku, umar w sile wieku,

w peni zdolnoci. W rónych epokach podróowa wiele.

By a w Jerozolimie i kilka nocy przepdzi przy grobie

Chrystusa. Kilka ostatnich miesicy przecierpia na nieule-

czon, chorob , na suchoty piersiowe i prawie w opuszczeniu.

Ostatnie jego sowa byy: « Nieche ju zrzuc ten paszcz

lichy, co mi wizi, i pójd tam!)) Ciao jego zoyo kilku-

dziesiciu ziomków na smtarzu Montmartre. Mowy adnej
nad grobem nie byo. Prawda nie zawsze wielbic, czci

najlepiej pami znakomitych ludzi. Sowacki zdaje si
pierwej, jak niektórym jego krytykom si zdao, ocenianym

i zrozumianym zosta, bo sta si i jest dzisiaj jednym z naj-

ulubieszych poetów modego pokolenia polskiego. Wanie
wtenczas, kiedy na pielgrzymskim, poetyckim wiecie naj-

wietniej janieli autor Irydjona i Sowacki, pojawi si inny

poeta, znany ju poprzednio zaszczytnie z kilku poezji do-

rywczych, ale wystpujcy teraz z zupenym poematem,

a poematem najwicej politycznej treci: Trzy wieszczby.

W ogólnoci kady naród, jak pojedynczy czowiek, ma
swoj przeczuciow czyli wieszcz stron. Tak si zapatry-

wa poeta Trzech Wieszczb na polski naród, na naród polski

i na jego przyszo. W yciu Polski widzia on trzy y-
wioy, trzy spryny jej losów, wydatniejsze przed wszyst-

kiemi innemi: wadz narodow uwietnion pozorami mo-
narchizmu; szlacht, to jest naród polski, w niej owoczenie
zamknity, nakoniec lud polski, czyli polski naród cay,

w zupenem rozwiniciu swej myli. W tym ju samym na-

stroju dostrzega si snadno gboki rozmys i bystre oko

artysty. Kada te z trzech tych wieszczb opiera si gównie
na jednej z tych trzech myli. Pierwsza mówi o królach a
do ostatniego z nich. Druga maluje rozprzenie si i upa-

12*
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dek Polski szlacheckiej. Trzecia rozj^ala nad gruzami prze-

szoci gwiazd przyszoci i wyprowadza na widowni Polsk
si ludu wskrzeszon. Waciwie ostatnia tylko jest wieszczb.

Dwie drugie mówi o dokonanych ju czynach. Mimo to

wszystkie trzy nosz susznie nazw wieszczb i nie mona im

zrobi zarzutu, e s proroctwami przeszoci, bo jak poeta

nie wierzy jeszcze wtedy w powoanie proroka, tak te je-

dna jak druga osnute na zabytkach dziejowych, byy konie-

czne do stworzenia caoci poematu, jako wiadectwo trzeciej

wieszczby, nie spenionej jeszcze.

Tak nakreliwszy pomys, poeta otwiera swój poemat

uroczystem godem, wzitem z objawienia witego Jana:

<'Nie piecztuj sów proroctwa ksig tych, gdy czas blizki

jest)), i w poezji sawiaskiego poety Kollara:

Wszystkich s'wiatów klski i gorycze

Zaguiewaae niebo na nas zwali,

Jes'li ludzko nie postpi dalej.

Pierwsza wieszczba nosi napis: Horoskop, a stosuje si

jedynie do losów Polski, kierowanych wadz królewsk.

Poeta, oparty na historycznych sowach ukasza Górni-

ckiego, kadzie t wieszczb pod ksztatem powieci w usta

jednego ze starych domowników Zygmunta Augusta. Wi-

dzimy tam jedn z najpoetyczniejszych postaci midzy na-

szymi królami, w chwili najpoetyczniejszej, bo w chwili

konania, wanie w stanie duszy najstosowniejszym do przyj-

mowania objawie przyszoci. Zygmunt August spoczywa

na ou miertelnem, wysila si jednak na ycie, chce jeszcze

raz napatrzy si rysom drogiej swojej Barbary — czeka

dworzanina, który jej wizerunek ma przynie. Otó i ten

przybywa — zostaj sami — drogi obraz jest w rku króla,

na to jedynie, aby skupieniem caej roskosznej przeszoci

rozpali gorczk ycia do stanu zdrowia po raz ostatni

i usposobi go do waniejszej sprawy, do przejrzenia przy-

szoci, bo w tej skrzynce, która jest skadem pamitek
drogich sercu królewskiemu, zoono take jsargaminy jakie.

Na rozkaz króla wydoby je dworzanin, zamalowane dzi-

wnemi znakami, i czyta:
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Cichy suga sJug Paskich, opat z Jdrzejowa,

Berejus prophetico spiritu, natchniony,

Wiedzion chwa kocioa i zdrowiem Korony,

Takowe raticinium z gwiazd i ksiek wiela

Zebrane, ostatniemu z Jagieów udziela.

u Ostatniemu ! kroi krzykn — a ju lat trzydzieci

Jako ta przepowiednia w mym skarbcu si mieci!*

I zoy na krzy rce, by modli — aowa.
e bezpotomnie nog do grobu wstpowa.

Druga wieszcza zaczyna si§ tam, gdzie si pierwsza ko-
czy: w epoce Poniatowskiego, w epoce tak ju napitnowa-

nej przyszym upadkiem narodu, e monaby j podcign
pod chwil upadku stanowczego.

Moskwa rozrasta si w coraz widoczniejsze ksztaty ol-

brzymie, zapuszcza, jak choroba rak, coraz gbiej swoje od-

role w ono Polski. Serce narodu czuje bolesne jej do-

tknicia z kadej strony; czuje, e mu coraz cianiej w na-

rodowej piersi; widzi, e strumie krwi coraz bardziej

ubywa; wzdryga si boleci obecn i niepokojem przyszych

nieszcz. [Niezwyke te poruszenia udzielaj si ciau Rze-

czypospolitej, gdziekolwiek dochowao si ono jeszcze w sta-

roytnem zdrowiu; przez zamt bezrzdu przebyskuj tu

i owdzie zbawienne myli, sny niespokojne rzucaj letargiem

gnunego odrtwienia; wiara i wolno podaj sobie rce do

spólnej pracy i przygotowuj w skrytoci powstanie Konfede-

racji Barskiej. Naraz wszystko to wciela si w jedn osob
ksidza Marka, kapana, onierza, wieszcza i w kocu m-
czennika. On jeden cay swój czas wyobraa; czu obecno
jak inni, pracowa dla niej jak inni, ale wyprzedzi innych

przejrzeniem przyszoci. Któ to by ten ksidz Marek?

Oto cichy mnich zakonu Karmelitów w Bei'dyczowie , ledwie

znany potomnoci z kilku napomknie owoczesnych dziejów^

niezgodnych ze sob; za to wynagrodzony czci witoci,
jak podanie ludu do jego pamici przywizao, a nade-

wszystko widzeniem przyszoci polskiej.

Rzecz dzieje si w klasztorze berdyczowskim, w szczupej,

zaktnej celi zakonnika. Ksidz Marek zakopotany przygo-

towaniem kazania, z którem powinien wystpi za godzin
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kilka, amie gow nad niem, bo w Berdyczowie jarmark,

zgromadzenie w kociele bdzie liczne i wietne , naboestwo
solenne — trzeba godnie kaza. Ale o czeme kaza, cze-

goby suchacze nie wiedzieli? Gdzie zasign w tem rady?

Z ksigi, z której zawzdy pi moc jak w ródle — z ewan-

gelji. Ksidz Marek przedewszystkiem jest kapanem Chry-

stusa. Otwiera wic ewangelj, a pierwsze jego spojrzenie

pada na owe tak poetyczne, tak wzniose, a zarazem tak

okropne sowa, zapowiadajce spustoszenie Jerozolimy —
i wnet po kilku wierszach rozbudza si w ksidzu Marku
z myli religijnych myl polska, obok kapana powstaje Po-

lak, Jeruzalem zmienia mu si w ojczyzn. W rozpdzie tej

myli przebiega poeta wszelkie prywatne i publiczne grzechy

narodu, zepsucie grasujce po wszystkich stanach; stawi

u kresu jako skutek ich konieczny straszliw przyszo,
któr lka si wyranie wymieni; oddala od jej widoku du-

sz skierowaniem jej w sfer niebiesk; woa o pomoc nie-

biesk. Skpy w ródle modlitwy duch ksidza Marka,

wraca pokrzepiony z mylami weselszemi, ze rodkami na-

prawienia zego, z marzeniami nawet przyszoci, jakiej

tylko Polak moe zapragn:

o liczne! o liczne!

Niebo nad nasz Polsk wtedy si otworzy :

Jako druga Chauaan zakwitnie kraj boy,
A stara zota wolno, by ziarna róaca,
Skupi si okoo tronu swojego wybraca,
Z dobytemi wpókordy, z okiem na granicie,

Czy poianiec nie wkracza?... z okiem na witnice,
Czy znowu kkol w zbou nie naszli blunierce,

Ósmym mieczem boleci przebi Marji serce?

Marzenia te potrcaj wieszcz stron duszy ksidza
Marka; poeta jednak nie odrazu stawia go na szczycie, tylko

po szczeblach przeprowadza. Ksidz Marek wchodzi w sie-

bie, najprzód spotyka w duszy swojej siln wiar; nie

wiem
,
przez jakie osoby mówi on

:

Mógbym ni martw yci wskrzesza, wypdza cioroby,

Z tym oto jednym krzyem bi Amlecyty.
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Z tej penoci wiary wypywa uczucie wieszczego powo-
ania: jest to uczucie jeszcze sabe, widocznie zamglone,

a jednak pewne. W sercu ma siedlislco ten duch tajemniczy;

przewiadczony jest o nim — z tem wszystciem sam nie wie,

czy to art, czy Bóg! Kto wie, rzecze wreszcie po krótkiem

dumaniu, «moe ja i widz?))

Myl ta umiecha si ksidzu, i w teje chwili odganiaj,

jak myl pychy i znowu do niej wraca. Ale dusza nie

wzniosa si jeszcze nad sfer ziemsk, ztd, e marzenia

obudzone przejrzeniem, kr przy ziemskich uciechach, przy

ziemskiej sawie, przy ziemskich gocinnociach. Ksidz
Marek ma je za pokus piekieln, sili si oczyci z niej

serce, jakby w przeczuciu, e si niebieski zesaniec zblia,

napenia je mioci chrzeciask, podnosi si niem coraz

wyej, do powoania kaznodziejskiego, do gotowoci powi-
cenia si, a upada w zachwyceniu przed objawieniem sena-

torów, porwanych na Sybir. Z tego zachwycenia nie zdoa
go wyprowadzi nawet przeor klasztoru, który nadszed
w tej chwili przypomnie mu kazanie i zbliajc si
jego por.

Druga cz wieszczby przenosi uwag do kocioa
w chwili naboestwa, midzy tumy pobonych, czekajcych

na kazanie; niepokój wzrasta, dostojne pastwo nudzi si

i ziewa — otó wreszcie i ksidz Marek, blady jakby

z trumny. Poeta nie zmarnotrawi chwili midzy ukazaniem

si a wstpieniem na kazalnic: ze wszystkich stron gwar

syszymy, gosów niewiernych i pobonych, przychylnych

i niechtnych; serce dry mimowolnie oczekiwaniem czego
nadzwyczajnego, gos tumu nakazuje cicho: "Suchajcie!

suchajcie!)) woa wieszcz, i w pierwszych sowach rzuca na

suchaczy piorun przeraenia:

Ruina

Wisi nad Polsk! Miaem objawienie:

Oto bisliupów wlol£ na wizienie!

Starców z senatu, z izby . . . gwaU za gwatem.

I wieszczy potok jak buchn tak pynie wojn, mordami,

a póki nie skoczy si w grobie narodu. Jak mary
krwawe przesuwaj si po przed dusz: Konfederacja Barska,
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sejm czteroletni, powstanie Kociuszki, wyprawa Napoleona
do Moskwy, rewolucja listopadowa i nakouiec obecne

tuactwo nasze. Wieszczenie zamyka koniec równie okro-

pny jak pocztek :

Cierpmy — nie ma rady

,

Oto aniól nad Polsli zatrbi trzy blady.

A grzmotowi anioa nieszcz odpowiada tylko tajemni-

cza i daleka piosnka pociechy i nadziei, jakby gdzie z za-

grobowych krain: «Ozwie si glos, uciecze noc, zjawi si
blask i Bóg si ulituje."

Skoczy kapan, gwar tumu si zacz. Syszymy pacze,

mody, luby i pokuty; lud rozpacza, woa koniec wiata;
midzy szlacht znowu przeksy, oburzenie, groby, lataj

przydomki kuglarza, oszusta. Nagle wpada goniec i przywozi

wiadomo o porwaniu senatorów. Z ostatnim wierszem roz-

poczyna si dzieo Konfederacji Barskiej ; usiowanie bezuy-
teczne — szlachta upada, Polska jeszcze nie ocalona.

Dwie poprzedzajce wieszczby nie rozwizay rk narodu,

nie zaspokoiy wiary jego; pokazay tylko, pierwsza: e
utrzymanie narodu w caoci i zdrowiu byo nad siy monar-
chizmu; druga: e szlachta w coraz wigkszem psuciu si nie

znajdzie ju w sobie dosy mocy zapobiedz zemu, które si
z niej poczo, bo ona sama stanowia naród. A jednak w duchu

Polski ley jakie bogiej przyszoci przeczucie; potrzeba wic
to przeczucie oczyci ze mgie niepewnoci, zamieni w wiar
jasn, spokojn, niezachwian, wzmocnion wszystkiem, co

tylko do wiary wej moe, a czegoby rozum nie odrzuca;

opart jednem sowem na niebie i ziemi, na Bogu i czo-

wieku, na nadzwyczajnoci zwykej. W takim duchu i celu

zoona jest wieszczba trzecia. Stanowisko, na którem gore

jej duch. Ognisko okropne i przez t sam okropno poe-

tyczn — okropniejsze
,
poetyczniejsze jak stanowisko ksidza

Marka. Co tamten przepowiada , to si ju po czci spe-

nio, a spenio na wiksze nieszczcie, na pewniejszy upa-

dek kraju. Hajdamaczyzna powstaa i zgina; ale na Polsce

prawie konajcej, lady jej przejcia, krew, trujiy i gruzy do

koa widoczne i wiee. Nie zgasy jeszcze rozniecone przez
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ni. poary, rany jej noa zapalaj si piekielnym ogniem.

Ten gos, co wychodzi z ust Polski, to gos piersi do dna

przebitej, wysilajcej si tylko w ryk zemsty. Konfederacja

Barska, przytumiona w pierwszym wybuchu, zamienia si
w niedon wojn domow, zgubn. Wanie temu zara-

dzi chciano. Masa szlachty przeciwna lub j^rzestraszona,

albo obojtna. Wielkie sowa wiary i wolnoci bez uroku.

Caa ziemia polska bojowiskiem, a na niem rozcignite ciao

ojczyzny, a przed ciaem Moskal z umiechem szydersko-

tryumfujcym: a w duszy narodu adnej myli silnej, a na

niebie adnej gwiazdy pocieszajcej. Wszelkie rodki zba-

wienia zuyte; samo zwtpienie, rozpacz, przepa grobu.

A oto naraz podnosi si gwiazda zapowiedziana, przebija

strza wiata m przyszoci i owieca oczom Polski znak

jej zbawienia, jako powiada poeta: «W sowo lud si
wciela. Ufaj, Polsko! Czemu nie podoali ani twoi królo-

wie, ani twoja szlachta, ani twoja gowa, ani twoje rce, to

dopenisz sama caa, przez twój lud: twoim zbawicielem b-
dzie masa twojego ludu.» Takie jest ostateczne sowo trze-

ciej wieszczby. Ale poeta nie rzuca go nam jako wyroczni,

w dymie delfickiego trójnoga, w zamcie rozerwanych midzy
sob myli. Promie wieszczego oka jak wyszed, tak utkwi
w swoim celu jasny, prosty, nieprzei^wany. Kady szczegó

tego ustpu nosi na sobie cech gównej myli, wchodzi har-

monijnie do jej caoci. Wieszcz trzeciej wieszczby nie jest

to ju aden opat, aden kapan, aden szlachcic, ale chop
prosty; nie jest prawie Polakiem, przynajmniej w oczach

ówczasowej szlachty; on chop ruski, a jednak kocha Polsk,

cierpi dla niej przeladowanie, tua si, powica si dla

niej, ju wic we wasnej osobie wyobraa lud Polski naj-

doskonalej; dodajmy, e przed potg jego ducha sam szla-

chcic zgina kolano. Nie zapominajmy i o tem, e prorok

nie jest dowolnym utworem poety, ale osob dziejow;

kilkadziesit lat temu caa Ukraina znaa Wernyhor yjcego,
dzisiaj caa Polska powtarza jego przepowiednie.

By to rodem Kozak z Ukrainy Zadnieprskiej , bdcej ju
pod panowaniem moskiewskiem

;
przechowa jednak szczegól-

niejsze przywizanie do Polski — moe pod wie jeszcze

pami jej stosunków z Kozaczyzna, a moe i pod bodcem
wyszej myli, któr mu objawiaa przyszo; a w tej
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przyszoci z jednej strony okropno jarzma, które Moskwa
jego braciom naoy miaa — z drugiej za wietno Polski

i zbratanych z ni, narodów, kiedy myl jej ywotna wypró-

bowana nieszczciami, stanie na swem poudniu. Bd co

bd, to pewna, e Moskwy nie cierpia, a trzyma z Polsk.

Uczucia te objawi tak silnie, kiedy pocza si gotowa
sprawa rzezi, przez Moskw podszeptywana, e przywiód

Hajdamaczyzn a do oburzenia grocego mu i musia rato-

wa si ucieczk na Ukrain polsk. Lecz zmowa hajda-

macka rozszerzajca si i tu go ciga pocza. Wtedy to

Wernyhora osiad w Ivorsuniu, na jednej z wysep Rusi, pod

zason zamku korsuskiego i ojDiek jego rzdcy, któremu

podyktowa swe wieszczby , tak dzisiaj gone. Autor Trzech

Wieszczb bierze go wanie w tej chwili; konieczno swego

wyboru tern usprawiedliwia, e Wernyhora, czujc si

blizkim mierci, chciaby raz jeszcze, raz ostatni pomówi
ze starost w sprawie wanej. Domylamy si tego z dalszego

opowiadania poety, albowiem rzeczywisty pocztek wieszczby

jest tylko przygotowaniem do tej sceny; jest niejako prze-

grywk do dalszej pieni, pen muzyki wiejskiej, dzikiej,

tajemniczej, jak caa osnowa wieszczby, przegrywk malujc
istot caego dziea. Jak w pierwszej wieszczbie poeta wpro-

wadzi nas do komnaty królewskiej, w drugiej odsoni nam
wntrze domu religijnego , tak dla tej trzeciej obiera miejsce

w okolicy wiejskiej , wród widoków przyrody prostej , zgoa

w sferze ludu. W pierwszym zaraz kroku czujemy pow'iew

jego wiata. Obraz rozpoczynajcy ten wstp maluje nam
rzek Ro i wysp na niej ze wszystkiemi dwikami cichego

ustronia na ziemi ukraiskiej. Chwila nocna i powie
o mynie spustoszaym z przywizan do niego gminn cudo-

wnoci dopeniaj obrazu rysami tajemniczoci, zwiastuj-

cemi co niezwyczajnego w dalszym jej cigu, bo:

. . . zwykle u gminu

Musi slf w bajk oprz tre kadego czyuu.

Jak w jedwab gsienica — a z poczwarki w kocu
Dumk — skarg — wyleci motylek ku socu.

Wród takiej tajemniczoci sycha szelest nadbrzenych

zaroli, co ciemnego przesuwa si w poprzek Rosi, lizga
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si gadzin po sitowiu, staje u brzegu — to ódka, a z ódki

wyskakuj dwie postacie: zna po stroju, e jeden z nicti

Kozak , a drugi starosta Korsuski. Có to za spór pomidzy
nimi? Zaledwde ód opucili, starocie spiesznie do Werny-

hory, a Kozak lka si stan przed nim. Sumieniem jego

szarpi miertelne zgryzoty; on, wychowaniec Wernyhory,

da si uwie jego przeciwnikom, wzgardzi jego przestro-

gami, odstpi go, zosta Hajdamakiem; i on take udar,

jak sam powiada, pasu z tego, co Wernyhorze byo najdro-

sze z Polski. Pozna dzi swoj zbrodni, ale po niewcza-

sie; auje, karze si za ni cierpieniami duszy — alejakieme

czoem stanie przed Wernyhor , który mu to wszystko zwia-

stowa? Tu wystpuje na scen polska szlachetno tak pi-

knie , tak rzewnie oddana przez poet, a tak prawdziwa,

tak wrodzona charakterowi polskiemu. Starosta nie cieszy

si mczarni Kozaka, nie nasyca ni swojej zemsty; przeci-

wnie agodzi j sowami pociechy. Wszystko jeszcze moe
si naprawi, woa on, jeszcze si naprawi, musi si napra-

wi, tylko zaby co byo, wzi si razem — pan z cho-

pem. I obejmuje Kozaka serdecznym uciskiem— ale uroczy-

sta chwila pojednania si nie nastpia, nie zstpio jeszcze

wite sowo, które zniszczy wyrobion wiekami nieufno;

Kozaka dziwi tylko ta serdeczno szlachcica.

Patrzy, niedowierza —
Nareszcie Ijrcc gow : u was jak u jea
Skóra, panowie szlachta — niech prostak który

Otrze o ni, dalibóg! wJasnej zbdzie skóry.

Nie, nie! chleb chopskiej pracy, to sodka ponta —
Panowa, to tak dobrze — a wy królowieuta.

powiada sowami Chmielnickiego, i nie oddaje ucisku ni

rk, ni sowem, ni okiem. Chwil milczenia, które zamkno
t sceno, przerywa dziki chychot w zarolach, wtórzony hu-

kiem sowy i niepojtym turkotem pustego myna, a potem

gos niewidomy, wzywajcy podrónych w gb ostrowu.

Gos ten wciela si na kocu w dziwo pogite we czworo,

ze bem duym jak u konia, które mimo swojej potwornoci
jest jedynym domownikiem, towarzyszem, anioem stróem
Wernyhory. Pó tajemnicza istota, Semka, wchodzi do caego



188

obrazu jako rys konieczny, odpowiada i duchowi ukraiskiemu

i nieodgadnionemu yciu Wernyhory. Jest to jeszcze jeden

szczegó, dowodzcy gbokiego rozmysu artystowskiego.

Z takim to przewodnikiem dwaj podróni wchodz, a ra-

czej spuszczaj si w gb chaty pustej i staj w mie-

szkaniu Wernyhory przed nim

:

... w ciemnym izby rogu,

Z kulbak pod gow, na ciemnym barogu
Midzy kudami burki krymskiej broda biaa

I gowa — siwy sokó , gociom si kaniaa.
Potem by nie do jeszcze tego powitania,

Rk dwoje, pier zarosa, zwiody si z posania
Tak porywczo, e obok wiszce nad cliorym

Ratyszcze, szabla, kopak z wierzcliem róowym
I jaczarka — o mao ze ciany nie spady.

Taki jest obraz Wernyhory na miertelnem ou.

Dobrze, ecie przybyli, póki dusza w ciele.

Mog wam co przekaza . . . choby sów nie wiele,

A i one s, czemsi — wierzcie mi, s sowa
Czsto waniejsze czynów, gdy je gmin przechowa
W witociach wiary . . . >

Tak odzywa si Wernyhora, zanim wejdzie w opowiadanie

swojego ycia. Moe si one wyda za dugie, ale zwamy,
e to mówi starzec, który ma sto lat za pasem, wiele wi-

dzia, wiele robi; e mówi po raz ostatni, e ma nadto po-

trzeb wypowiedzie:

. . . Nie jedn prawd, o panowie
Koronni! piem do was — nie poszo na zdrowie,

Sami powróz krcicie. Niby to swobod
ICochacie, lecz tak wanie jako dziewk mode
Upatrzon na anie, na si wleczon.
By swem zdrowiem rozgrzaa skrzepe paskie ono —
W kocu psami wyszczuto, gdy jej kwiat opadnie.

To lada jaki przybysz nad wami zawadnie,
I nie stanie nikomu wrogom si zasoni!
Darmo, jak za paszczyzn, lud on bdzie goni
W pola, zbroi kosami — pójdzie, krew przeleje,

Ale dla tego wianek ju nie zazielenieje. ..
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Bo swobod wam kocha dla wszystkich pospou,

Bo swobody moc idzie nie z góry, a z dou —
Tam sia!

Nie Z braku scen podobnych wstrzymuj si od liczniej-

szych wyjtków, lecz e wykad rozszerzybym nad zamiar.

Id wic dalej. Stopniami, z uczucia do uczucia podnosi

si dusza Wernyhory. Na pierwsze jego objawienie si
dwaj gocie mimowolnie padaj na kolana. I byo przed

czem. Wieszcz prawi z raju:

Kdy si wywodz
Rzeczy przysze — i ludzie nim si jeszcze rodz,

Odgrywaj na prób to samo, co w czasie,

Gdy si -wciel na ziemi , po drugi raz gra si.

»

W nastpnem widzeniu rozwija si mier króla i czyn

pierwszego zbratania si ludów. Wieszcz szuka Polski —
ale jake okropne pierwsze jej objawienie si! Oto zbrodnia

sejmowa! Pierwsze podpisanie rozbioru Polski i pierwszy

mczennik. Z kolei przesuwaj si : powstanie Kociuszko-

wskie, listopadowe, partyzantka Zaliwskiego, mczestwo
Konarskiego i tym podobne usiowania i klski , a w kadej
zmianie myl szlachcica niedona, ciemniejsza, przed myl
ludu coraz wybitniej wystpujc. Naraz Wernyhora kae
Semkowi obudzi lir dwikiem rzewnym, dugim, w cay
wiat rozgonym; on zruca z duszy ciar nieszcz, on

w potg ludu patrzy. Natchnienie wzmaga si, ciao scho-

rzae rozkwita nowem yciem, nadziemskiem, rce opary si
na gowach starosty i Kozaka, przygarny je ku piersiom

wieszcza: bo ju jedna pie, jedna przyszo dla szlachcica

i chopa
,
przyszo ludu zbawionego. Lira zagraa, gos

wieszcza zamieni si w piew, i dumka popyna ostatni

wojn z Moskalami, ostatniemi tryumfami, ostatecznem zba-

wieniem caego ludu polskiego.

Odtd dziwy niebu, ziemi, poka auieli

W znak zbawienia, odkupienia, sowo: Lud, si wcieli.

Ziemia niebem! Cudy! cudy!

Póbogami stan ludy!
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Taka jest ostatnia zwrotka wieszczej dumki. Nastpna
ledwo poowy dosza; duch i gos wieszcza nie podoa na-

tokowi i wielkoci objawie. Nad wszystkie podnioso si
widzenie Dniepru, zalewajcego jego mogi, zagasio wszyst-

kie, a z niemi gos i ycie proroka. Ale w teje chwili

cud uczci trupa: tym pierwszym cudem jest pojednanie

si szlachcica z Kozakiem

:

. . . Przy trupie ócz czworo i r%k si spotkao.

We wzajemnym ucisku nowego sojuszu;

za bya na siermidze, druga na kontuszu,

Równie czysta i wita, jak pacz dwojga dzieci,

Gdy je macierz pogodzi.

"Pan nad dusz wieci! —
Rzekli razem — on dusz% uiech wieci nad nami!»

O, niech wieci! Oby owieci rzeczywicie posta caego
narodu, co przy zgonie proroka byo tylko przepowiedni,

postaci tajemnicz i osobist.

Za chwil gucho na ostrowie; nad grobem Wernyhory
stoj brzozy jak paczki, a pod cian pustki; dziwne jego

chopi siedzi z gb otwart i renic szklann nad zepsut
gl, niby uosobienie podania w proroku, krcego dotd
po Ukrainie.

Oto tre trzeciej wieszczby , w której poeta rozwiza po
mistrzowsku zagadk naszego bytu przez sowo: Lud. Tu
jeszcze wspomnie wypada, e Wieszczba Wernyhory nie

jest adnym wymysem, e gówna jej myl opiera si na

gównej myli podania ludowego , objawionego przed siedm-

dziesiciu laty. Zdarzenia dotknite w nich zaszy wprzódy,

nieli jaki poeta zamarzy o nich; nie przygotowywa ich

aden czowiek stanu, ale zbieg rzeczy; móg je przewidzie

tylko czowiek dalszego widzenia. Warto wic sów prze-

powiedni jest prawdziwie dziejowa, a zasuga poety równie.

Wynalaz je, umia oceni sam wieszcz, potrafi' pochwyci
ducha wieszczenia i rozwin go.

Ostatni dwik lutni Trzech Wieszczb — epilog do

Wieszczów, zamykajcy poemat — naley do najpikniej-

szej czci. Trudno da o nim wyobraenie bez przy-

toczenia:
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O! tylko miao, nie na gorzkie pacze,

Nie na kancony w spucinie wam dali

Gl przedbojask , owi trzej oracze,

Co pieni mieli, a nie mieli stali.

Na ziemi Lecha stal rodzi si z pieni:

Bogarodzic — Polska nam stana!
Mazurkiem — Jeszcze Polska nie zgina!
Hymnem Marsylskim: Któ nie ni ? . . .



KURS DZIEWITY.

1860 r.

W jednem z pism emigi-acyjnych znajduj takie spostrze-

enie:

('Kiedy który z cudzoziemców na jednym z tuaczych

obchodów rzuci wzrok swój na nasze polskie oblicza,

tchnce pogod mimo tylu nieszcz, niedostatków i cier-

pie, zapyta zdziwiony: — Jeste to naigrawanie si z lo-

sów? Albo jeste to obojtno dla dziejowej przeszoci i dla

nadziei w przyszo? — Lecz gdy po dtuszem rozpatrzeniu

si w tych obliczach dojrza na nich jaki promie uiewy-

tlómaczony dla siebie, wznoszcy i uszlachetniajcy te niepo-

zorne wejrzenia, zawoa z uniesieniem : — Wielka musi bj-^

sprawa narodu, która mimo dugoletnich cierpie i zawodów
takim bije promieniem z tych odamów jego !

»

I zaiste, czy nie ma powodu zapyta si obcy: Kto my
jestemy? On, któremu mówiono, e to nasze tuactwo, to

tylko gar spleniaego zboa, które Bóg z rodzinnych na-

szych progów na obce wyrzuci miecie; on, któremu powia-

dali drudzy, e to naród bezrzdny, bezmylny i bezwiedny,

który urojonemi i nieistniejcemi drogami chciaby powróci

do ojczyzny, z której wasn win, wic susznie wyi'ugowa-

nym zosta; on, w obec którego bywali nawet tacy, którzy

nas nazywali rozdsanemi dziemi, którzy u progów i u tro-

nów obcych chcieliby wyebra oburzenie przeciwko ich naj-

miociwszemu ojcu — carowi!
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Owo inne i wzniolejsze musi by odcechowanie myli

ua czoach pieigrzymstwa polskiego , chocia przez dugi czas

nie zrozumiano jej ; wysze i szczytniejsze, chocia naród

nie odzia pielgrzymstwa swego ani purpur, narodowego

majestatu, dajc gos i powag posannictwa swego, ani te
w rce jego nie powierzy swoich si, swych zasobów, swo-

ich rodków, sw^ej potgi i caego uczucia swego; ani te on

powiedzia: « Uniecie mi to wszystko przed zajadoci, wro-

gów na obc, gocinn ziemi, abycie przynieli mi to i na

powrót w rce moje zoyli, kiedy moja znowu wybije

godzina.

»

Zaiste, jaka nieodgadniona sia wioda to pielgrzymstwo

jak niemowlta ku wysokiemu powoaniu jego; wabia ponn
obcych, ludowych lub rzdowych nadziej pomocy; blizkim

koysaa powrotem , spóczuciem ludów i dyplomacj rzdów
pokrzepiaa wiar , a unoszc na obc ziemi szcztki

wszystkich politycznych odcieni, kazaa im stan przy swych

chorgwiach i na ostre rozprawi si o godo ich znaczenia.

Ale gdy przed oczami duszy pielgrzymstwa polskiego to si
i'Ozwidnio i rozjanio, e do listopadowego powstania dwa
wyranie przystpiy ywioy: z jednej strony gbokie uczu-

cie i poczucie si w dziesicio-wiekowem istnieniu i gorce
pragnienie bytu, z drugiej strony za skrzywiony i zamany
obowizek — wtedy pielgrzymstwo polskie musiao w ko-

niecznem nastpstwie istnienia dwóch swych ywioów w so-

bie, przyj do uczucia potrzeby rozpatrzenia: po której

stronie jest prawda, czyli ycie w przyszoci.

To szczególne zadanie musiao by wielce ywotne, skord

z maym bardzo wyjtkiem — bo gdzie regua bez wyjtku?
— odbio si we wszystkich pracach emigracyjnych, a na

zasug poetów mio wyzna, i oni nie byli w tej win-

nicy ostatnimi pracownikami. Rzecby, e nowe pokolenie

wieszczów na wskro przejo si myl mistrza poprze-

dniego pokolenia swojego

:

Ty aikij przymierza

Midzy dawnemi i mlodszemi laty:

w tobie lud skada bro swego rycerza,

Swych myli przdz i swych uczu kwiaty.

Arko! ty adnym uie zamaua ciosem,

ZiKNKuwicz, Literatura. I. ^3
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Pdki ti wasny twój lud iiie znieway !

O. pieni gminna! ty stoisz na stray

Narodowego pamitek kocioa.
Z archanielskiemi skrzydami i gosem
Ty czasem dzierysz i bro arclianioa.

Pomie rozgryzie malowane dzieje,

Skarby mieczowi spustosz zodzieje —
Pie ujdzie ca, tum ludzi obiega.

A jeli pode dusze nie umiej
Karmi j alem i poi nadziej:

Ucieka w góry, do gruzów przylega,

I ztamtd dawne opowiada czasy.

Tak sowik •/. ogniem zajtego gmachu
Wyleci, cliwilc przjsidzie na dacliu:

Gdy dacliy run, on ucieka w lasy,

I brzmic pieni nad zgliszcza i groby

Nuci podrónym piosenk aoby.

Otó t ark adiym niezaman ciosem
,
póki jej wasny

lud nie znieway — t brzmic pieni nad zgliszczami

i grobami nucc pie aoby, byo t ra pielgrzym.stwo

polskie , karmione alem
,
pojone nadziej ze zgliszcz i gru-

zów , dawne opowiadajce i nowe zapowiadajce czasy.

Modzi poeci zrozumieli to powoanie i poczli skada, jako

powiedziaem, ju nie same tylko miosne, erotyczne, i nie

same nawet tylko narodowe, patrjotyczne, ale polityczno-

socjalne poemata. Postrzegli to starsi bracia poeci, wic
podstroiwszy gli, ruszyli w drog równie, by poczywszy
si z modsz braci, miao kroczc naprzód, razem z ni
peni dalej wit ich i swoj powinno, a w tym rzdzie

jeden z pierwszych stan Adam Mickiewicz, piszc najprzód:

Redut Ordona i mier pukownika, a nastpnie

Dalsz cz Dziadów 1833 r., i zaraz potem: Pana
Tadeusza 1831 r., poemata równie szczytnej, jak wielkiej

i obszernej myli , osnowy i treci.

Dalsza cz Dziadów, jako dalszy cig czci poprzednio

ogoszonych, musiaa sta we wicej j z niemi cznoci.
Tene w niej co i w tamtych ksztat i krój, ukad i rozkad,

jzyk i dwik — tylko wszystko na wiksze wzite rozmiary

i na wysze nastrojone tony; a co najwaniejsza pod wzgl-
dem myli, osnowy i treci, wolne od noyc moskiewskiej

i niemieckiej cenzury. Dzieje mczeskiej Polski wiele
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obejmuj pokole i niezliczone mnóstwo ofiar; krwawe sceny

rozwijaj sig po caej ziemi naszej i po obcych krainach.

Mickiewicz w dalszej czci swych Dziadów zawar kilka

rysów tego ogromnego obrazu, kilka wypadków z czasu

przeladowania carewicza Konstantego i jego najgówniej-

szego i najnikczemniejszego pomocnika, senatora Xowosil-

cowa Okrutny i systematyczny Nowosilców wzi najprzód

na mki dzieci i modzie, aby nadzieje przyszych pokole

w samym zarodzie wytpi.
Wszyscy pisarze, którzy pisali o przeladowaniu ówcze-

snem Litwy, zgadzaj si na to, e w sprawie uczniów wi-

leskich byo co mistycznego i tajemniczego. Charakter

mistyczny, agodny, ale niezachwiany Toraa?za Zana, naczel-

nika modziey; religijna rezygnacja, braterska zgoda i mi-o modych winiów; kara boa sigajca widomie prze-

ladowców — zostawiy gbokie wraenie na umyle tych,

którzy byli wiadkami lub uczestnikami zdarze; a opisane,

zdaj si przenosi czytelników w czasy dawne, czasy wiary

i cudów.

Kto zna ówczesne wypadki, odda wiadectwo autorowi,

e sceny historyczne i charakteiy osób dziaajcych skreli

sumiennie, nic nie dodajc, a nigdzie nie przesadzajc. Bo

i cóby wreszcie — zapytuje susznie Dziadów wydawca —
dodawa, lub przesadza mia poeta? Czy dla oywienia

w sercu rodaków nienawici ku wrogom? Czy dla obudzenia

litoci w Europie? Czeme s wszystkie ówczesne okrucie-

stwa w porównaniu tego, co naród polski do dzisiaj cierpi

i na co Europa do dzisiaj obojtnie patrzy! Poeta cliciat

tylko przechowa narodowi wiern pamitk z dziejów naro-

dowych lat kilkunastu; nie potrzebowa ohydza rodakom

wrogów, których znaj od wieków; a do narodów europej-

skich, które pakay nad Polsk, jak niedone niewiasty

jerozolimskie nad Ckrystusem, naród nasz przemawia tylko

moe sowami Zbawiciela: « Córki jerozolimskie, nie paczcie

nademn, ale nad wami.))

Pan Tadeusz jest utworem pod wpywem cakiem innej

myli pojtym, inaczej rozwinitym i wykonanym. W pier-

wszej chwili nie wszyscy dostrzegli ukryte w nim zalety.

Pan Tadeusz, mówili, jest bez wtpienia utworem, którego

nie zawstydz ani utwory Delila, ani Ziemiastwo Wirgilju-

13*
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sza; ale ani Delii, ani Wirgil nie mieli na sobie tego obo-

wizku, jaki lea na Mickiewiczu, kiedy Pana Tadeusza

w wiat puszcza. I dziwili si nawet, e Mickiewicz, majc
przed sob przedmiotowo polsk dziewiciowiekowych dzie-

jów, kopalnie bogate tyloma sprzecznociami ze spojonych

narodowoci , dziwacznem yciem polskiego spoeczestwa,

pene jeszcze azjatyckich miazmów, a prawie nietknite od

artysty, bo jeden dotd Malczewski by wydoby ze Mie-

cznika — e on, Mickiewicz, górnych natchnie poeta, zwie-

dzajc to Herkulanum, nie znalaz adnej posgowej postaci,

ani przywódzców Rzeczypospolitej, jak Sobieski albo Zamoj-

ski, ani buntowników, jak Zborowscy albo Nacze, nie roz-

miowa si w adnym z dramatów wojenno -politycznych,

odgrywanych to na szwedzkiej lub tureckiej granicy, to na

sejmowych lub elekcyjnych zborach. e si zapatrzy z rosko-

sz na szary koniec dziejów naszych poktnych, a wyniós
na janie i starannie odnowi obraz szlachty wylgej w cza-

sach ostatniego z Augustów, kiedy krew przestawaa ju
obiega yy Rzeczypospolitej. Wszake nie wiele potrzeba

byo czasu, aby si Polska pogodzia ze swoim poet i z Pa-

nem Tadeuszem jego, podnoszc go do wysokoci poematu
najwyej narodowego i najszczerzej patrjotycznego. Opowiem
to w skróceniu.

Byo to daleko, byo to w miecie wielkiem. Ulice

brzmiay wrzaw szau zapustnego. Wysokie kamienice trz-

sy si od turkotu kó, rozwocych modzie i niemodzie
pci obojej na zabawy, bale, koncerta, teatra, igrzyska

i swawole — kiedy w jednej z kamienic przy ulicy ustronnej,

w izbie obszernej, lecz za wszystkie sprzty kilkanacie

krzese po bokach majcej, stó w rodku, przy kominie,

w gbi którego kilka gowni penio powinno ciepa i wiata,
siedziao kilkunastu mów, a wszyscy byli zadumani i wszyscy

zadumani gboko i rzewnie.

Naraz, jakby dug znuonych cisz, poruszyo si kilka

stoków.

— Mielimy obietnic ! — zacz który pierwszy.

— Obietnic obrazu! — rzek drugi.

— Obrazu okolicy rodzinnej ! — dorzuci z westchnieniem

trzeci.
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— Jeszcze nie czas ! — ozwa si ponuro który czwarty.—
Póroc jego godzina.

I znowu nastpia cisza grobowa, a jednak im si zdao,

e caa izba pen bya gosu tajemniczo brzmicego:

Bracia! duch jego wyszed i bdzi daleko,

Jeszcze nie wróci — moe DrzYSzo w gwiazdacli czyta

Moe si tam z ductiami znajomymi wita,

I one mu powiedz, czego z gwiazd docielt.

Jak dziwne oczy! Byszczy ogie pod powiek,
A oko mi nie mówi i o nic nie pyta;

Duszv teraz w nich nie ma; byszcz jak ogniska.

Zostawione od wojska, które w nocy cieniu

Na dalek wypraw ruszyo w milczeniu;

Nim zgasn, wojsko wróci na swe stanowiska.

Suchaem i dumaem
,
gdy wtem zegar z wiey przylegej

pocz wybija pónoc, a gdy ostatni dwik dwunasty zro-

dzi, tedy m , w którego obliczu wszystkie znowu utkwiy

oblicza, poruszy si na swojem miejscu, przetar oczy obu-

rcz, wosy dugie oburcz po za czoo zarzuci, a potem

wzrok zatopiwszy w niebie, tak zacz mówi powoli,

uroczycie

:

Litwo! ojczyzno moja! ty jeste jak zdrowie.

Ile ci trzeba kocha, ten tylko si dowie.

Kto ci straci. Dzi' pikno tw w caej ozdobie

Czuj i opisuj — bo tskne po tobie.

W tej treci mówi tak dugo, a gdy zamilk, natenczas

cae towarzystwo mów, dotd nieruchomych jak skay
i jakby do miejsc swoich przykutych, jak jeden zagrzmiao

oklaskami i jak jeden ruszyo ku wieszczowi i otoczyo go

koem, a wszyscy cisn si ku niemu i donie jego ci-

skaj w znak spóczucia, uwielbienia i chluby narodowej.

Gdzie jest zaprawd wieszcz po za ziemi nasz, czy on
.si zowie Wirgili, Homer, Tasso, Dehl, Bajron, Gete, lub

Szyller, któryby jak ów nasz wieszcz ziemi swoj poczu
i poj, i któryby j z takim wdzikiem sercom ziomków
swoich odda? Któ z nas nie pomni, i tak sowo w sowo
bya jego okolica rodzinna; taki dom, .sad, ogród i gaj, ta-

kie grzybobranie i polowanie, i taki sam matecznik?
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Zrodzonemu na onie takiej przyrody, dalek te nie

bya podró za nauk, i nie wiele potrzeba byo do nauki

ksiek, bo przyroda bya mu szko najlepsz i najlepsz

ksik podrczn.

To ojciec polski, bywao, kiedy chcia uczy syna swego

jeografji polskiej , tedy szed z nim na najwysze wzgórze

i ztamtd kaza mu wzrok nata na prost, na boki i do-

koa, a wskazujc rk w oddali po zielonych kach jakw wijc si niebiesk wstg: To, synu, nasza Narew —
powiada — która po to spieszy do Buga, aby z nim i z Mu-
chawcem pospou wlaa wody swoje do Wisy i tak ju z jej

wodami, które sama niesie od Cieszyna, ze Szlzka, i z temi,

które dawniej przyniosy z prawej strony: Sala z Wgier,
Eaba, Dunajec, Wisoka i San z ziemi Halickiej i ze szczytów

Karpackich, Wieprz od Brodów, Zamocia i Lublina, oraz

z wodami, które do niej spawiy z lewej strony: Przemsza.

Prdnik, Nida i Pilica od Krakowa i Czstochowy, szy ju
razem ku Warszawie i przez Warszaw, na j^rzyjcie Bzury,

Brdy i Czarnej z lewej, a Wkry i Drwcy z prawej strony,

aby tak wszystkie ju spoem, warczc, pienic, szumic

i gwarzc, pyny szeroko, powanie, uroczycie odbija

w toniach swoich mury Pocka, Torunia, Chema, Grudzia,
Marjenburga, Elblga, Gdaska, i wszystkie razem nareszcie

trzema odnogami wlay si do wspólnego oceanu wiecznoci.

co go zowi morzem Baltyckiem.

Tak byo z nauk jeografji dnia pierwszego , z rzekami,

miastami, ziemiami i morzami tam na prost ku pónocy.

A za dnia drugiego kaza, bywao, ojciec wyty synowi

wzrok ku zachodowi, tam na lewo i dopatrywa si nurtów

Warty, Noteci, Odry i Elby. A dnia trzeciego obróci go

ku wschodowi, na prawo, i kaza znowu pyn z wicinami

i dubasami po nurtach Niemna, Wilji i Dwiny. A dnia

czwartego obróci go w stron poudnia, kdy pyn: Pry-

pe, Jasioda, Styr, Zbrucz, Boh, Dniestr i Dniepr, i do-

póty kaza znowu patrze a sucha, a si syn dosucha
huku porohów dnieprzaskich i dopatrzy brzegów Morza

Czarnego. I takim sposobem syn si uczy jeografji dzie

za dniem, a si jej dobrze poduczy.

A kiedy szo ojcu o gramatyk i nauk jzyków, tedy dla
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wymowy i dcklair^acji kaza mu co rano i co wieczór gono,
wyranie i dobitnie odmawia: Ojcze nasz, oraz Dziesicioro

boego i)rzykazania. A dla melodji uczy si tonów wiej-

fikicli pieni pracujcych w pocie czoa rolników. A dla har-

iiionji suclia szczebiotania ptastwa lenego, szmeru wód,

Bzelestu lici, szumu drzew, wistu wiatrów, grzmotu pioru-

nów, renia koni, ryku stad, wycia wilków, jku puszczyków

i hukania po nocach zabkanych podrónycli.

Podobnie Ijyo z innemi naukami: z historj , filozofj,

ttologj i ca ekonomj polityczn.

Z okien domu rodzinnego wida Ijyo njiastcczko powia-

towe z wysmukemi wieami kocioa katolickiego i z okr-
glemi kopuami cerkwi moskiewskich, z zamkiem w ruinach

ocym, i z biaemi murami nowo zbudowanego wizienia

czyli ostroga; a za do l^ola, jak oko sign mogo, mnó-
stwo dworów i dworków zamonych i wcale niezamonych,
wsi i wiosek porzdnych i wcale nieporzdnych; ogromne
any gruntów wybornie uprawnych i przerónem zboem
okrytych, oraz podobne obszary zaniedbanych i odogiem
lecych; przeliczne zielone smugi i ki, oraz bezdenne

bota i bagna; rozlege, riclaotyczne lasy i wytrzebione

a w bezuyteczne karczowiska zmienione: liczne stada

i trzody, pikne, krge, wesoe, slcaczce, a tu o)ok wie-

cce komi i zaledwie nogi za sob powóczce. Sowem:
istny obraz w-szystkiego , dobrego i zego, adu i nieadu,

zamonoci i ndzy, twórczoci i zniszczenia, szczcia i nie-

szczcia, a Ictórych widok codzienny dostarcza ojcu zasobów

do codziennych i nigdy niewyczerpanych spostrzee, uwag
i nauk poytecznych synowi.

Nawet podróowa dla zwiedzenia obcych krajów i naro-

dowoci nie trzeba byo podówczas, bo wszystkie, ile Ijyo

na wiecie, wanie przecliodziy same si przedstawia,

i jakby naumylnie dla oljejrzenia i poznania ich dokadnego,
przedstawiay si w dwóch przeciwnych obrazach: raz bitne,

dumne, hulaszcze, piewajce, skaczce, wesoe, zwycizkic

inas gdzie naprzód — a drugi raz: pokorne, ponione,
wystraszone, ponure, nagie, godne, przemarze, roz-

pierzchnione
,

pobite, uciekajce, wszystkie pola i drogi

zacielajc trupami.
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o roku ów! kto ciebie widzia w naszym kraju!

Ciebie lud dotjjd zowie rokiem urodzaju

.

A onierz rokiem wojny . . .

Zdawna bye niebieskim oznajmiony cudem
I poprzedzony guch wieci midzy Indem.

Kiedy pierwszy raz bydo wygnano na wiosn.
Uwaano, e chocia zgodniae i chude.

Nie biego na ru, co ju umajaa grud,
Lecz kado si na rol i schyliwszy gowy,
Ryczao, albo uo swój pokarm zimowy.

1 wieniacy, cigncy na jarzyn pugi,
Nie ciesz si jak zwykle, z koca zimy dugiej.

Nie piewaj piosenek, pracuj leniwo;

Co krok wstrzymuj woy i podjezdki w bronie,

1 pogldaj z trwog ku zachodniej stronie.

Jakby z tej strony mia si objawi cud jaki —
T uwaajc z trwog wracajce ptaki.

Bo ju bocian przylecia do rodzinnej sosny,

I rozpi skrzyda biae, wczesny sztandar wiosny:

A za nim krzykliwemi nadcignwszy puki.
Gromadziy si po nad wodami jaskóki

,

I z ziemi zmarzej bray boto na swe domki.

W wieczór sycha w zarolach szept cigncej somki
I stada dzikich gsi szumi p» nad lasem,

I znuone na popas spadaj z haasem;
A w gbi ciemnej nieba wci jcz urawie.
Syszc to, nocni stróe pytaj w obawie:

Zkd w królestwie skrzydlatem tyle zamieszania?

Jaka burza te ptaki tak wczenie wygania? —
A oto nowe stada, jakby gilów, siewek

I szpaków — stada jasnych kit i chorgiewek
Zajaniay na wzgórzach, spadaj na bonie;
Konnica! dziwne stroje, nie widziane bronie.

Puk za pukiem, a rodkiem jak w stopione niegi ,

Pyn drogami kute elazem szeregi

;

Z lasów czerni si czapki, rzd bagnetów byska,
Koj si niezliczone piechoty mrowiska.

Wszyscy na pónoc: rzekby, e wówczas z wyraju
Za ptastwem i lud ruszy do n;iszego kraju.

Pdzony niepojt i nieznan moc:
Konie, ludzie, armaty, ory, dniem i noc
Pyn; na niebie gór tu i owdzie uny.
Ziemia dry, sycha, bij stronami pioruny.

Wojna! wojna! Nie byo w Litwie kta ziemi,

Gdzieby jej h\ik nie doszed; pomidzy ciemuemi
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Puszczami, rhop, którego dziady i rodzice

Pomarli, nie wyjrzawszy za lasu granic;

Który innych na niebie nie rozumia krzyków

Prócz wichrów, a na ziemi oprócz bestji ryków;

Goci innych nie widzia oprócz wspóleników —
Teraz widzi na niebie: dziwna uua paa.

W puszczy oskot, to kula od jakiego dziaa

Zbdziwszy z pola bitwy, dróg w lesie szukaa,

Rwc pnie, siekc gazie. ubr, brodacz sdziwy,

Zadra w mchu, najey dugie wosy grzywy,

Wstaje na wpó, na przednich nogach si spoziera

Na byskajce nagle midzy omem zgliszcze:

By to zbkany granat — krci si, wrze, wiszcz,
Pk z hukiem jakby piorun — ubr pierwszy raz w yciu
Zlk si i uciek w gbszem schowa si ukryciu . . .

Nie skoczybym
,
gdybym chcia wszystkie piknoci tej

poezji Mickiewicza przywodzi. Zna j zreszt, Polska, ro-

skoszuje si niemi, i jeeli nad czem boleje, to nad tern

chyba tylko, e poeta takich zdolnoci zamilk, a za nim
niestety, zamilko wielu innych. By to odam umysów
upadych, smutna szkoa zwtpienia i obojtnoci. Kto da
tej szkole pocztek, kto j stworzy i po co? — niech od-

powie stronnictwo woajce: "Módlmy si! Jak Bóg zechce,

to bdzie! Módlmy si i pokutujmy tylko!"

Otó jeeli przykrem byo pielgrzymstwu zamilknicie

Mickiewicza i z nim wielu zdolnych wspóbraci; tedy nie-

mniej te przykrem by musiao zamilczenie innych spó-

braci, a pomidzy nich najprzykrzejsze to, e na tem polu

dostrzego jednego z najlepszych i najulubieszych poetów

swoich: Józefa Bohdana Zaleskiego.

Rzecz dziwna, e pocztek pojawu tego w Zaleskim

przypada wanie na czasy, kiedy cae pielgrzymstwo oy-
wiaa nadzieja. Przez cae lat dziesi ani jednej dumki , ni

szumki! A byo dosy do natchnienia poety, i wietnoci
w zaraniu, i tryumfu w polocie, i boleci w zawodzie.

Wprawdzie od dawien dawna, jak Mickiewicza litewskim,

tak Zaleskiego wieszczem ukraiskim zwano; ale nie bye
to czas wanie, w którym Litwa i Ukraina okazay widomie,

jakie je oywia uczucie? Sam wszake wieszcz Ukrainy nie

osta si przed ogólnym zachwytem, tylko rzucajc si na

pole niewaciwe sobie, odstpi niwy, na którfj wanie
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móg najlepiej zasuy si ojezyzuie. Rzecz to dziwna

i bolesna zaprawd, ale tern dziwniejsza i boleniejsza

jeszcze, e dziesi lat, dziesi! upyno po tern, a wieszcz

ukraiski nawet nie ju polskiego, ale ukraiskiego echa

i jedn nie obudzi nut. Czy si zarzek? Czy czas tak

chodny, e a w piersiach wieszcza zamarzo? Czy moe
wszystko bez niego i za niego zrobiono? O, nie! Wieszcz

nie pi! Wieszcz sto dum ukada! mówili przj'jaciele. A
sto! Czemu cho jednej tjanczasem w wiat nie puci?
Myl z myli si wyplata, duma dum rodzi; a niwa wiea
i bujna, a echo ciekawe i rozgone! Czemu, nim soce
wejdzie, rosa oczy wyjada? . . .

W rzeczy samej jakiekolwiek powody móg mie do mil-

czenia Zaleski, powinien je bj^ przezwyciy koniecznie.

Poeta- dyletant ma obowizki wzgldem spoeczestwa; a có
dopiero poeta -jjatrjota, który si ich podj z dobrej i nie-

przymuszonej woli, który si na nie powici. Jak w kadej
pospolitej, tak i w spoeczeskiej pracowni kademu, nim
przyjmie obowizki, suy prawo i czas namysu, ale raz

przyjte, pod odpowiedzialnoci wypenia winien. Zaleski

schodzc z pola politycznego, na którem wegetowa bezpo-
dnie, wraca na dawne, literackie, waciwe sobie, na któ-

rem, zwaszcza e zatrzymywa narodowego powicenia
charakter, do czynnej za dzi i wczoraj obowizany by
pracy. Tak sdzi mylcy ogó narodu, tak zrozumiao

obowizek pielgrzymstwo , którego Zaleski by czonkiem —
i có dziwnego, e utyskiwano jjrzeciw zaniedbaniu, e do-

pominano si daniny z powierzonego talentu! A wreszcie

upyno lat dziesi, i naraz Pary i Pozna ogosiy poezje

Bohdana.

Znany by za nadto talent poety, eby publiczno po-

wtpiewa moga, e da, któr jej teraz przyniesie, godn
bdzie tak dugiego oczekiwania. Chodziy te wieci o ogro-

mnych poematach z dziejów ojczystych, o wskrzeszonej si
wieszcz i przywoanej z grobu caej narodowej pi'zeszoci,

ku wiadectwu i nauce przyszoci. I jakie byo zadziwienie

rzeszy, kiedy po takicli zapowiedziach dostaa wizeczk
przygrywek, nacechowanych pietyzmem?

Ale nie koniec na tem. Byo to wad romantycznych

pisarzy polskich, e pod tytuem narodowoci wprowadzili
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<Io pism swoich najrozmaitszy prowincjonalizm , kady swoj
stron rodzinn, a nieraz tylko okolic urodzenia swojego.

Spotykae wic Litwinów, Ukraiców, Podolaków, Kozaków,

nawet Wieczuków, Krzemieczanów, Nadwilanów i Nad-

niemnianów — ale co z Polakiem co si nazywa, to sie

rzadko zobaczy. Rozebrana tyin sposobem midzy rodzinne

okolice, nika narodowo polska, a Zaleski zasyn w tem
najgoniej. We wszystkich bez wyjtku poezjach jego

Ukrainizm a raczej Kozaczyzna tak pochania polsko
i Polsk, e ich jjrawie nie dopatrzysz si za tamtymi. Nie

chcemy przez to rozumie, eby Zaleski mia ku temu nie

polskie pobudki. Dalek jest od nas myl taka! Jedna jego

Modlitwa za Polsk wystarcza nam przeciw wszelkim

tego rodzaju obawom. Ale nic przeto nie odwiedzie nas od

uwagi, dokd podobna przesada zaprowadzi moe. Pojmu-

jemy i podzielamy przywizanie do okolicy rodzinnej
,
jak

pojmujemy i podzielamy przywizanie syna do ojca lub ma-

tki; ale czy przeto zapomnie mamy, e s inne, wysze
i rozleglejsze obowizki? Zdaje si te, e Zaleski wreszcie

sam si pocz przestrzega, i wybra by sobie obrb za

szczupy, e mu nie wystarczaa jego Ukraina, bo pogoni
na inne jeszcze pole i do dumek ukraiskich doczy: Pie-

ni nabone. I to jest najwaciwszy podzia na piel-

grzymstwie stworzonych poezji Zaleskiego; jedna, a moe
dwie najwicej poezje polskie, a reszta ukraiskie, albo

nabone.

Te nowe poezje Zaleskiego maj wszystkie zalety i wady
dawniejszych. Ta sama piewno jzyka, melodja i gra

wyrazów; to samo uczucie, rzewno, wdzik, wietno;
ta sama jednostajno barwy poetycznej i poetycznego so-

wnika, i to samo, o ile dao si tylko, przez wszystkie

osoby, przedmioty, obrazy przeprowadzanie siebie. Naj-

wiksza cz nowych dumek Zaleskiego jest treci codziennej

czyli pospolitej ; s wszake midzy niemi niektóre history-

czno -kozackie, a e dzieje Kozaczyzny synniejsze zaczynaj

si wanie pod przewodnictwem Polaków, przez potg
myli polskiej, ta wic strona ozwa si tu musiaa. Po-
dzwonne ku ojcom naley do rzdu tych, których w tece

i 24 godzin chowa nie naleao:
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Boe wity — o mocny — Gospodynie nasz!

KoBci tu ojców — pene mogiy ;

Dusze ojców — o wszystkie! na prawicy masz.

O Gospodynie przedobry ! miy '.

Bogosaw na roli icli siedzcym — nam;

Jak starym swym kmieciom!

Bogosaw, o! dzieciom;

I bd — bd pochwalon midzy narai sam!

Gospodynie! nie wiemy liczby naszycti dni,

Ni pracy — jako znojna i duga.
acno zmudzira i nudzim robotnicy li

,

Tsknim ustawnie do dom i puga —
Och! przymnó pogody, i zdrowia i si.

Jak starym swym kmieciom
,

Bd szczodry i dzieciom

,

Ochoczo si wemiem , bye z nami by! , .

Czera Podzwonne ku ojcom w oddziale dumek, tem

Most Kalinowy w ksidze Sielanek. Oddzia wionia-

nek i szumek jest ju mniejszego znaczenia, a koczcy je

Bojanicz, okazuje i jest Bohdanicz.

Poezje religijne skadaj, gównie dwa poemata: Duch
od stepu i wita rodzina, z których pierwszy jest

opisaniem ywota samego poety, a drugi Jezusa Chrystusa.

Bohaterowie poematów zaiste róni, a wszake i jednemu

i drugiemu poematowi nie zbywa na równie piknych i za-

chwycajcych obrazach. W Duchu od stepu odsonione

jest ycie poety cae, nawet przedziemskie, od bajecznego

jego zawizku midzy anioami, a do chwil obecnych,

a w czci i przyszych ; bo e nie ma poety nieproroka,

wic poematowi temu nie brak take strony proroczej. Byo
ycie poety tak obfite w wypadki, eby a na poemat do-

starczyo przedmiotu? Zapewne! Albo moe, e jak mówi
przysowie, poecie wszystko wolno! Bo gdy za mao ziemi,

opowie jak si w niebie bawi z anioami, albo w piekle

djabów zwojowa; a zabraknie wtku o niebie i piekle, to

prawi moe o wszystkich innych rzeczach , a znowu wróci

do siebie. W Duchu od stepu tak si to wszystko rozwino
jak z patka, e czytelnik kroku po ziemi, niebie, piekle

i caym wiecie boem nie zrobi bez poety.

Dziwna to jest rzecz jednak ta w poetach naszych dzisiej-
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szych osobisto. Powiadaj, e ten zwyczaj przyszed do

nas z Niemiec ; ale Niemcy daj tylko swoje popiersia na

pocztku dziea, kiedy nasi poeci portretuj si na kadej

karcie od pocztku do koca. A jednake ani Kochanowsk

i Szymonowicz, ani Krasicki i Naruszewicz, ani Niemcewicz,

Woronicz i Brodziski nie zostawili im tego wzoru po sobie

cliocia take mieli zasug i powaanie swych czasów

Niechaj poeta, jeli chce, myl swoj przeprowadza przez

wszystkie swego poematu obrazy i sceny — to mu wolno

niechaj we wcieli sowo swoje i natchnie go duchem swo-

im — to stworzenie jego ; niechaj przeze przeprowadzi jak
chce doktryn — i to mu take wolno; ale niech nie drczy
swych czytelników tem, co dobre tylko do sztambuchów albo

pamitników prywatnych.

Ale jest inna strona w poezjach religijnych Zaleskie-

go — smutniejsza, strona zrozpaczenia, i co za tem idzie,

opuszczenie si na ask cudu:

Odtd mtne ycia fale

Mg si straszniej: Smutki, ale
Nierozwiewne! noc prawdziwa...

M! o! mzkie swe nadzieje,

Gdzie uie sieje, na -.ylatr sieje,

Kok po roku liclisze niwa!

Rozmiowa wic w pustyni,

Utkwi w ziemi kij pielgrzymi

A rozkwitnie Paskim cudeml

Gdyby przynajmniej na tem si skoczyo ! Ale zrodzo-

nemu i nawykemu do pieni niepodobna zerwa z ni
na zupenie. Gdy wic z modoci ulecia czas wionianek
i szumek , a kij w ziemi utkwiony nie rozkwita cudem,

poeta wiele dokaza jeszcze , e skoczy na fanatyzmie,

i zdziwi si tylko, czemu za nim drudzy nie id? Ostatnie

sowo Zaleskiego: ((Zbawienie Polski w powrocie do wiary

katolickiej » , z której Polska nigdy nie wychodzia , roz-

krywa najdziwniejsze uprzedzenie wzgldem Polski obecnej

!

Jak tam wróci, zkd si nigdy nie wychodzio? Tego bez

sofizmu rozstrzygn niepodobna, a Polska, bez wszelkiego

zaprzeczenia, nie jest dzisiaj mniej katolick, anieli ni
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kiedykolwiek bya. Ale poeta pod odstjpieniem od katoli-

cyzmu rozujTiie wyzwalanie si ludzkoci przez wyzwolenie

rozumu:

Ludzko milczy z daleka.

Ju si czemsi lepsz mieni —
Kozum! rozum swój wyzwala!

Otó tego wyzwolenia nie chce poeta. A dla czego ? Bo
go nie chce Rzym. Wyzna trzeba jednake, i w samym
Zaleskim s widocznie dwie strony. Kiedy patrzy w Boga,

który jest wiecznie jednakowym ojcem ludzkoci — powiada
Goszczyski — w Boga wszystkich ludzi i wieków, tedy

z poezji jego wieje powiew nieskoiiczonoci; sowo jego

oywia, podnosi znkanie do wysokoci wiary czynnej, wre
przyszoci yciem; pod jego dwikami uczucia zbolae
krzepi si, mniej; w samych zach jjrzeglda niebieskie

wiato pociechy, wszystkie serca jemu wtóruj, wszystkie

zanim id. — Ale jak tylko wcinie sw-oje natchnienie w uo-
mne, zuyte formy rzymskiego katolicyzmu, cay widok du-

szy zmienia si, pospnieje, maleje: z ycia ludzkoci wytyka
tylko za strona, roaum i wolno s tylko narzdziami
grzechu, mara bezbonoci jest wszdzie i zawsze, ze, ma
wieczno jak Bóg i Jego potga. W pojciu Boga odbija

si mocarz ziemski, z wiary wyglda tylko bierna jej strona,

strona modów, zwtpienia w ludzkich rodkach, zdania si
cakowitego na ask Opatrznoci; myl polska rozbija si
w ascetyczne dumania , a naród traci swego poet i znajduje

tylko poet zakonnika.

ebymy nie byli posdzeni — sowa dalej s Goszczyii-

skiego — o ch osaniania brzmicemi ogólnikami jakichsi

uprzedze bezzasadnych, a moe nawet o nierozumienie sa-

mych siebie w zarzutach bezwtpienia draliwych , widzimy
si zmuszeni dotkn, cho pokrótce, przynajmniej kilku

z owych myli, gdzie wedug nas poeta jest niej siebie.

Winnimy to jemu, sobie i publicznoci, a nadewszystko

wanoci przedmiotu. Sdzimy, e najlepiej tego dokonamy,

kiedy rzucimy cokolwiek wicej wiata na gówne ich

ródo.
Dwie wielkie myli walcz dzisiaj ze sob w duchowej

sferze ludzkoci o rehgijn przewag nad ni. Dla wyraniej-
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szego ich odiysowania poómy je obok siebie w najogólniej-

szem ujciu. Pierwsza przynosi wiatu tak zwane prawo

postpu, czyli doskonalenia si, a do kresu, jaki stworze-

niu, okrelonemu w swoim zawodzie pewnemi warunkami,

osigni wolno. Bierze ona czowieczestwo w stanie wi-
kszej moe niewinnoci, jak jest dzisiejsza ludzko, ale

mniejszej doskonaoci: bo w tym stanie niemowlctwa,

kiedy równie jak czowiek nie majc jeszcze rozwinitej

wiedzy zego i dobrego, nie moe si nazwa ani zem, ani

dobrem-. Bierze je z caym zarodem wadz i zdolnoci, mo-

g,cycli mu wystarczy w najwyszem jego rozwiniciu si,

czyli udoskonaleniu do ogólnego, niewyranego, ale prawdzi-

wego pojcia Boga, a zatem od samego pocztku pod opiek,

prawdziwej wiary. Za pomoc tych zasobów jak za pomoc
narzdzi rozwija je, doskonali, czy to przez zbiorow prac
pokole caych, czj' jDrzez wysze natchnienia pojedynczych,

stosownie do wzoru wieccego z jej bóstwa tem janiej, im

wiedza ludzkoci jest gbsza. Podnosi je w duchu coraz

wyej po stopniach coraz doskonalszych, a póki nie zleje

duszy jego w jedno z pooonym przedwiecznie wzorem,

a który zakryty dzisiaj tajemnicz zason wiary, odgadywa-

nym nawet by nie moe przez myl , choby najmielsz.

Wedug ducha tej myli znajomo i mio Boga s prze-

wodnikami, bodcem ludzkoci w jej zawodzie; wiedza i wola

gównemi jej czynnikami. W wiedzy sprzga si wiara

i rozum; wiara jest punktem oparcia dla rozumu, rozum
pomocnikiem jej ziemskim ; oboje doskonal si kolejno,

wspieraj si wzajemnie i wspólnie podnosz wiedz ludzk
ku wyynom wiedzy boskiej. Dziaalno woli ludzkiej ogra-

nicza .si powoaniem czowieka, to jest ogólnym celem

wszystkich i drog wiodc do tego celu. Materjalne roboty

ludzkoci id w harmonji z duchowemi, przeplataj si ze

sob dla wzajemnego wspomagania siebie; ze jest pojedyn-

cze, chwilowe; zrzdzone przez jednego czowieka, przez

jedno pokolenie, moe by zniszczone tak dobrze natychmiast

przez swoich sprawców, jak przez drugiego czowieka, przez

drugie pokolenie. Ztd i kary s doczesne tak w tem,

jakote i w przyszem yciu. Kady tutaj ma wszystko,

co potrzeba, aby sam móg zbawi siebie. Bóg przytomny
jest robocie kadego czowieka przez odwieczne swoje prawa;
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traci jego pomoc, kto tych praw odstpuje; kto si ich

trzyma, ten ma wsparcie Boga iiiepi-zerwane.

W tej nauce jest Bóg, jakiego dzisiaj pojmujemy. Nie

ubHa ona w niczem zasadom, których dotknlimy, mówic
o niebieskiej stronie religji. Janiejszy jej obraz nie w tern

miejscu da moemy, rzucamy go nawiasowo.

Myl druga, przeciwniczka powyszej, znana jest pod na-

zwaniem: nauki upadku czowieka. Pocza si ona w jednem

z poda , kr-cych na wschodzie. Chrzecianizm wzi j od

ydów, dopeni, rozwin i ojDar na niej cay systemat

stosunków czowieka z bóstwem, a przez to samo wyobra-

enie bóstwa w niemaej czci podug niej urobi.

Ogólny wykad tej nauki moe by nastpujcy:
Czowiek pocztkowo mieszka w raju, y jako jeden

z anioów, uywa wszelkich roskoszy bytu, nie zna adnych
jego dolegliwoci, co wiksza, to ycie miao by wieczne.

Wykroczy przeciw jednemu warunkowa swojego bytu, nad-

uy danej mu od Boga wolnoci do rozszerzania swej wie-

dzy; za to nie tylko sam zosta wygnany z raju i skazany

na bolesn walk z caem yciem , a w kocu na mier , ale

nadto grzech jego przechodzi w spadku jako grzech pierwo-

rodny na cae jego plemi, na ca ludzko; robi ca
ludzko uczestnikiem wiecznej ndzy za ycia, wiecznego

potpienia po mierci, bo obraza boska jest wieczn jak

bóstwo ; nie moe te zmaza jej zasug wasnej pokuty, bo
czeme jest caa wielko jego pokuty jsrzy wielkoci grze-

chu? Oto czem czowiek przy Bogu: chwilk przy wieczno-

ci. Zasugi czowieka, pokuta, s rzecz podrzdn, s ni-

czem bez ulitowania si, bez aski Boga, która znowu moe
spada nie na cierpicych najbardziej, ale na wybranych,

na upodobanych Bogu przed wieki ; nigdy na wszystkich

ludzi, bo wówczas zbawienie przestaoby by ask bo.
Z tej nauki dalimy tylko ogólne wyobraenie równie jak

jjierwszej, tak jednak wedug monoci naszej dokadne,

aeby obie porównane ze sob by mogy; co zostawujc

kademu
,
przechodzimy do wycignienia z niej koniecznych

wynikoci. A poniewa przystpujemy do tej czynnoci z po-

wodu poety narodowego, pi^zeto w caym jej cigu kierowa
si bdziemy samym wzgldem na Polsk, i zamkniemy si
zetkniciem z obecnem naszera pooeniem.
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Owo wedug nauki upadku czowieka ziemia jest wizie-

niem kary, czowiek cierpicym zbrodniarzem, cay byt jego

pokut. Gdyby jeszcze za tij pokut szo koniecznie zba-

wienie — ale nie! wola czowieka tutaj jest niczem. Sam
Bóg ostatecznie rozstrzyga, bez wzgldu na zasugi cierpi-

cego, bo jego wyroki s przedwieczne; znaki zbawienia

i potpienia rozdane s przed narodzeniem si wybranych
i odrzuconych. I w rzeczy samej, jaka moe by zasuga

w cierpieniu mimowolnem? Cierpimy, bo moemy nie cier-

pie. Smutna nauka! Nie dziw, e w kocu wyda wielu

wezwanych, a mao wybranych. Jest ona równie smutna ze

strony, która bliej dotyka naszej ziemskoci.

Nauka ta, potpiajc wol i rozum jako pierwsze sprawce

grzechu, które jednak wedug wyobraeii ludzkiej sprawie--

dliwoci s najwaniejszemi wzgldami w ocenianiu cz3'nów

ludzkich; karzc chwilowe, co wiksza, cudze przewinienia

wieczn mk, kiedy przez odmówienie czowiekowi uywania
rozumu i woli zdejmuje z niego odpowiedzialno za jego

nawet wasne czyny, zachwiewa wszelk moralno; bo
w samej podstawie, to jest w pojciu Boga, którego robi

tak niesprawiedliwym, okrutnym, jak tylko wyobrazi sobie

mona. Có wtedy pozostaje czowiekowi szczerej wiary?

lepe posuszestwo, bierna rezygnacja, oderwanie si od
ziemi, zaniechanie wszystkich spraw ziemskich, lekcewaenie-

wszystkich oliowizków spoeczeskich, ponury pietyzm,

przesadzony s[)irytualizm. Co pozostaje narodowi ucinio-

nemu jak po^ki? Cierpie i stara si cierpie coraz wicej

:

bo zasuga przed Bogiem tern wiksza, im cierpienie jest

wiksze. Jest to pokuta za grzech, którego nigdy dosy
odpokutowa nie mo/.na Wolno modli si, niekiedy zapy-

ta: czy daleki jeszcze koniec kary? Ale wyumywa si z pod
niij wa^iii wol, wlanym rozumem, tego nie wolno, bo

jest za^uona. Wytniywanie si to jest bunter:-. I kara

i naizdzia kary s z wyioku boskiego; trzeba w nich sza-

nowa wol Hniiii Car spenia wzgldem Polski wysze po-

sannictwo, wykonywa (z>n pobony, uatwia Polakom drog
zbawienia. Zdaje mc, e na tcm przesta' moemy.

Poeta Zaleski, jako prawowierny syn kocioa rzymskiego,

z tego dogmatu wychodzi w swojej poe/ji religijnej. Poemat

za])ewne nie jest lozpraw teologiczn; ale poezja jest obja-

ZiiSKKuwicz , LiLuratura. I. ^^
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wleniem prawdy przez pikno; w gbi jej powinna by
prawda, inaczej zaprowadzi na bezdroa zego. Pewna i to,

e myl jego posza w kocu gdzieindziej, spocza ostate-

cznie na obrazach pocieszajcyci dusz narodow. Ale my
tego zboczenia nie moemy przypisywa logicznym nastp-

stwom przytaczanego dogmatu ; my widzimy w tem jedynie

mio narodu, prawdziwe pojcie bóstwa, natchnienie pra-

wdziwie niebieskie, mocniejsze od wizów panujcej myli.

Nie wszdzie jeilnak zdoa j przemódz poeta.

Ztd w jego przegldzie ludzkoci tak wydatna jej za,

coraz gorsza strona, a mogca si jednak usprawiedliwi,

gdyby tak byo w rzeczy samej, nieznonemi warunkami

bytu. Ztd zarzuty bezbonoci najwitszym usiowaniom

narodowym okoo wolnoci, jak gdyby owe czyny nie byy ju
same w sobie najwysz pobonoci; ztd powstawanie na

wiedz, na wol, jak eby wiedza i wola nie byy przymio-

tami amegO' bóstwa; a bdc w bóstwie dobrem, mogy by
zem w czowieku, jak eby bezrzdna swawola i szalony

nierozum jedno z niemi znaczyy. Ztd pogarda dla wieko-

wych prac i nabytków umysu ludzkiego, dla udoskonale

fizycznych, które take s robot ducha; a przez wzmocnie-

nie, uszlachetnienie materjalnej, ziemskiej strony czowieka,d jedynie do opatrzenia duszy w narzdzia odpowiednie

waniejszym jej robotom w przyszoci. Ztd w pieniacli

jego peno skargi, narzekania i paczu, które prdzej rzuc

do duszy zwtpienie, jak pociech, prdzej zamkn j w nie-

czynnem rozmylaniu, jak pobudz do dziaania; s saboci
w czowieku powszednim, mog uj samotnikowi wspiera-

jcemu ludzko pobonem tylko rozmylaniem i ofiai- we-

wntrznych boleci: ale powinny by wstrzymywane, o ile

mona, w piewach poety przeznaczonego powoywa naród

do ycia spoecznego , do walki mzkiej. Ztd nakoniec po-

jcie bóstwa, nieprzystajce caym obrazem do obrazu le-
cego w duszy dzisiejszych pokole.

Nikt zapewne, moemy to miao powiedzie, nie widzi

janiej od nas potrzeby religji w kadym czasie dla wszyst-

kich, a tem bardziej w obecnym dla Polaków. Nikt mocniej

nie jest przekonanym, e konieczna jest myl, któraby poo-
ya koniec moralnemu nieadowi Polski, zniszczya trawi-

cym ogniem wszelkie obce jej pierwiastki, narodowe za
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podniosa w potg Tiadziemsk; przywrócia pierwotne ici

powinnowactwo i nakoniec skupia w jedno polskiego

ducha; e t myl moe by tylko myl religijna; e jej

podstaw i szczytem jest Bóg; e zatem w mioci i pojciu
Boga ley ostatecznie nasze narodowe zbawienie, narodowa
przyszo. Ale i o tem take jestemy przekonani, e wiara

powinna rozjania umys czowieka, nie ciemnia, pokrze-

pia, nie rzuca w zwtpienie, podnosi zaufanie we wa-
snyci siach, a nie naigrawa si jemu; a nadewszystko

objawia Boga, któryby skupia w najwyszem podniesieniu

szlachetne, wzniose instynkta, wadze i denia ludzkoci;

któryby nareszcie, e si zwrócimy do tego, co nas tu wy-
czniej zajmuje, wiadczy Polsce boskiem swojem sowem,
e mimo jej uomnoci nie zasuya na los, jaki dzisiaj

znosi. e mimo jej przewinie, sprawcy jej losu s
zbrodniarzami godnymi kary; e powsta przeciw nim, znisz-

czy ich, bdzie najlepsz pokut za grzechy przeszoci,
najwysz zasug przed Bogiem i prawem do przyszego
zbawienia.

Wszystko, co w sposobie powyszego sdu wypowiedzia
poeta o poecie, Goszczyski o Zaleskim, odnosi si wycznie
do wyobrae, które przy caej ich powadze nie zday si
bezpiecznemi kierownikami czynnego ycia narodu, w obe-

cnem zwaszcza jego pooeniu. Jak uwaane by mog
poezje Zaleskiego pod wzgldem natchnienia i wykonania,
powiedziaem to inn ra; tu doda musz, e jeeli gdzie,

to niezawodnie w "Duchu od stepu » rozwin Zaleski wszystkie

bogactwa poetycznego talentu, ca sw umiejtno muzy-
cznego wadania jzykiem, wszystkie sztuki i tajemnice sobie

tylko wiadome, ^ciemniejszej pod tym wzgldem wartoci
jest: Przenajwitsza rodzina, i podzielam wtpliwo,
aby którakolwiek literatura miaa co pikniejszego w podo-

bnym rodzaju. Ale czy nasza wina, e ze stanowiska na-

szego rzeczy ogldajc, wolabym na jej miejscu widzie
polsk rodzin? wi^^ty Mateusz , ukasz i Jan, ewangielici,

wszyscy wici apo.stoowie i witej teologji doktorowie, tak

to ju opisali szeroko i wszechstronnie, umiejtnie i wtzech-

postronuie, e i najwikszy talent polski nic ju dzisiaj do-

da nie moe. Kto wie, czy nie lepiej Pana Boga chwali

14*
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i ywot Jezusa Chrystusa opisuje, kto go yciem swem
naladujc, sowo jego w czyn wprowadza. W winnicy

Chrystusowej kady ma sobie udzielon, prac, a Polak wa-

niejsz, przed innymi i tak sobie wyczn, e mu jej w a-
den sposób nie godzi si i na chwil odstpi. Francuzowi,

Niemcowi lub Anglikowi moe nawet przebaczyby Pan Bóg

omyk podobn, jeliby kiedy ich sdzi — ale Polakowi,

d?,i zwaszcza, kto wie, czy jej nie ma za grzech miertelny?

Ka wszystko jest czas i miejsce. Có powiedzie o onierzu,

któryby w chwili walki, kiedy nieprzyjaciel grot w piersi

iego wymierza, on zamiast grot odbi, rzuci bro, a pad-

szy na kolana, godzinki piewa przed wrogiem! Nie je-

stemy przeciw modlitwie i pobonym uczynkom; nie mamy
za ze Radziwiowi- sierotce, e nie majc co lepszego robi,

do Betleem i Jerozolimy wdrowa — ale wiek XVI. to nie

XIX., i w potrzebie narodowej i w obowizkach wdrowców
jest take troch od tego czasu rónicy. Zostawmy co

radziwiowskiego Radziwiom, a my pemy nasz po-

winno.
Bd jest rzecz czowieka: to prawda tak starego do-

wiadczenia jak czowiek. Ale § bdy, których w pewnych

czasach ustrzedz si mona; chyba e kto nie chce. Wytyka

je sam naród objawem swojej myli, przeciw której kto

idzie, bdzi, mogc nie bdzi. To mnichostwo, to opusz-

czenie si na ask Opatrznoci, jakby nie sysza woajcego
jej gosu: pracuj, a ja ci dopomog! — naley do szeregu

bdów, dla poety tem niebezpieczniejszych, e pozbawiaj-

cych go z najwaniejszych poezji uroków, zapuszczania si
w przyszo, cho tej przyszoci ma czasem pewn wiar.

Jako zdaje si, mówi Libelt w dziele: Filozofja i kry-
tyka, e ile razy Zaleski lot swój ku wieszczeniu posunie,

tyle razy korna wiara strca go z owych wysokoci ducha,

jak n. p. w wierszu: Niepokój. Uderzy w strony Jere-

mjaszowe, suchem duszy sucha; drga ziemia, niby brze-

mienna powtórnym podem, boli — pracuje ciko — poro-

dem. Widzi, jak si przechadza gniew boy, jak pada kara

niebios na miasto, jak wygin silni i sabi, starzy i modzi,

jak si aden z mocarzy nie ostoi i zda musz liczb trzód

opiekunowi — jak dopiero potem, gdy ju róne klski znkaj
grzeszników, ku wionie, na ywot nowy odetchnie mionie.
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Ale naraz zapomina si i w pokorze ducha rzecze: c Duchu,

o duchu mój , nie prorokuj ! . . . Nie tobie dano przeglda
w niebie, módl si za swoich, ach! i za siebie." Sprowa-

dzona do takiej fatalnoci poezja, przestaje by poezj,

w najwaniejszej swej czci, a poeta, co mia przewo-

dniczy na drodze do przyszoci, schodzi na paczka po-

grzebowego, który zamiast pocieszy siostr, dobija j swoim

lamentem.

Przeciwstopny we wszystkiem Zaleskiemu, jak by w da-

wnych krajowych poezjach, tak te i w swych pielgrzymskich

tworach, jest Seweryn Goszczyski, zasug Zamku Kanio-

wskiego zaliczony w poczet najsawniejszych poetów polskich.

Ta przeciwstopno rozciga si do wszystkich religijnych,

politycznych i socjalnych wzgldów. Zaleski zwolennik

i suga papiezkiego Rzymu — Goszczyski wrcz mu prze-

ciwny i prawie w cigej z nim wojnie. Zaleski w skrusze

i pokorze zda szczcie narodowe na ask Opatrznoci —
Goszczyski wanie w tern opuszczeniu si narodu widzi

ródo najwiksze jego nieszcz. Zaleski chciaby, a przy-

najmniej zgodziby si wiat jaki by, jeeli nie taki jaki ou

jest, urzdzi — dla Goszczyskiego ani przeszo, ani te-

raniejszo nie jest ju dostateczn; jemu przedewszystkiern

trzeba przyszoci. Có dziwnego, e by czas i byli czasu

owego ludzie, którzy Goszczyskiego obwiniali o bezbono
i hajdamackie denia. Dwie poezje: Uczta i Modlitwa,
stay im do tego powodem. Byy one rzeczywicie takiemi?

Byy, ale w obec, jak poeta ich nazywa, pomazaców pie-

ka, faszerzów wiaiy i pijawek ludzkoci, ale w obec

nieprzyjació postpu ludzkoci , szczcia i zbawienia na-

rodowego.

Koleje losu nie dozwoliy Goszczyskiemu, tak jak sobie

yczy zapewne, rozwija poetycznych swoich zdolnoci, ani

nawet ogosi tego, co ju byo gotowe. Pojawiy si

wszake od czasu do czasu jego poezje w pismach czasowych,

z których wida byo poet dobrze sw powinno pojmuj-
cego. Przekad Osjana, drukowany w trzech tomach we
Lwowie, odstaje od tej skali i tyle tylko ma wartoci, ilo

mie moe dobra kopja dobrego oryginau. W roku 18.3!)

w Strasburgu, spokojniejszy ju nieco, ogosi Goszczyski
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{.-zg liryczn3'ch poezji swoich, dajc im za tytu: Trzy
struny, jukby trzy gosy, trzy tony, trzy echa z trzech

okresów, z trzech chwil wielkich, z których kada przesza

przez widowni dziejów pod znacznie rónie obliczem.

Pierwszy ton, czyli pierwsza struna brzmi gosem cierpienia

i nadziei, silniejszej nad to cierpienie; w drugiej strunie

szczk broni i wrzawa wojenna gusz wszystkie inne; w trze-

ciej boleci i nadzieje nowe wzbi si miay po nad wszyst-

kie uczucia. Poezje te, jak sam autor objania to w przed-

mowie, pisane po najwikszej czci pod bodcem chwilo-

wych wypadków, pod wpywem zewntrznych okolicznoci,

w natchnieniu jak wicher burzliwem , ulatujcem jak meteor,

nie s , nie mogy by w duchu utworów rozwanie obmyla-
nych, wylewanych swobodnie, obrabianych starannie. Ich

wiat nie móg by owym wiatem, który spokojne rozmy-

lanie otwiera poecie, gdzie mu wolno przechadza si,

rozpatrywa si z caem ubem artystowskiem farniente,

który dowolnie urzdza, upiksza, objawia albo zamyka

i zarzdza.

Nie taki wiat niniejszych poezji, nie takie pooenie ich

twórcy. Mnogie lata burz moralnych i fizycznych nie do-

zwalay Goszczyskiemu obezna si ze wiatem po artysto-

wsku, urzdzi go artystowskim smakiem. By on dla niego

obwarowany wszystkiemi zawodami ycia; u jego wnijcia

staa, jak u rajskiej furty Cherubin, dziwna dola poety

i wci go odganiaa w wiat inny. Ukradkiem wchodzi do

wasnego wiata, wchodzi przed gwatem; porwa co móg,
objawi wiatu co móg, nie jak chcia; bo objawienie czujc
si za granicami swojej sfery, ulatywao wichrem wprzódy,

nim je dokadnie zdoa obejrze; to tylko byo jego, co

w przelocie móg uj — zaledwie szcztek caej myli,

Musia zatem na formie utworu wycisn si duch jego; i te

poezje s to waciwie improwizacje z ca ich niepoprawno-

ci, ze wszystkiemi wadami, uomnociami ducha i formy

improwizowanej.

Ta szczera spowied poety nie rozbroia wszake przeci-

wników, nie mogcych mu przebaczy strachu, jakiego im

napdzi. «Ta sia, ta energja, co przejmuje strachem, wo-

a Mickiewicz z katedry, stawia Goszczyskiego midzy
Dzierawintm a Puszkinem, Rosjanami.-) To nie poeta, ale
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l>tak zej wróby, krzyknli faszerze wiary, za którego od-

gosem oblicza si koo weselne: kogo tu zabraknie na przj'-

szym wiecie? — A któ widzia tak krzycze! To nie

piknie, to nie lirycznie! woali ci, których poeta przezwa
pijawkami ludzkoci. — ((Goszczyski widocznie nie jest liry-

kiem, i trudno nam zrozumie, co spowodowao przeciwiiy

sd Mochnackiego. Poeti|- lirykiem jest ten, który umie

wyrazi myl, czy namitno swego czasu, napitnowane
wasn osobistoci w formie najpikniejszej i w ich

pojciu najbardziej zidealizowanem. A któ z ludzi podnio-

lejszego umysu, walczcych o usamowolnienie ducha i przy-

puszczenie nowych ras do politycznych spoeczestw Eu-
ropy, chciabj^ uzna za wyrazy swych uczu poezje Gosz-

czyskiego?))

Mylaby kto, e tak wykrzykujcym recenzentom szo do-

prawdy o pogwacenie praw piknoci albo liryzmu: e oni

istotnie tylko dla mioci i poszanowania praw' tych woleliby

woskie barkarole, albo trubadurskie kancony do pa taje-

mnych myli. Ale czy nie zdradzali si sami równocze-

snem wyznaniem : e ten , co umie wyrazi namitno czy

myl swego czasu, lub te jeden z tych krzyków serca, wy-

dzierajcych si ze swej epoki, jest poet lirycznym? Ale,

odpowiadali, trzeba je wyrazi piknie!.. . Najprzód zapomi-

nali ci recenzenci, e pikno poetyczna bez prawdy jest

tylko urojeniem; a potem, czy nie mona ich zapyta na-

wzajem : jak wyglda namitno naszoczesna i jaki to

krzyk dzisiaj z niej si wydziera? Czy zepsucie i zbrodnia,

obcione krwi i zami wieków, nie s godnemi oburzenia

poety? Czy spoeczno, do której poeta naley, tak jest

wzorowa, e nic a nic W skadzie jej nie ma, z czem si

dusza czujca nigdy zgodzi nie moe? Albo zabole pod

chost jkiem cierpienia, przeklestwem ludzi, grob, to

nie piknie, nie szlachetnie i nie lirycznie? Malowanie

brzydkiej rzeczywistoci obrócio si w zarzut przeciw Gosz-

czyskiemu, jak gdyby Dantemu mona byo wyrzuca jego

okropne obrazy, Mickiewiczowi opilstwo i nikczemno No-

wosilcowa; jak gdyby Noc . Bartomieja, Nieszpory sycylij-

skie, poary, poogi i wszystkie klski wojenne; wszystkie

okropnoci powietrza, ognia i wody, godu i moru, wszyst-

kie grzechy i zbrodnie, podoci i chytroci nie miay swoich



216

artystów, rzebiarzy, malarzy i poetów; jak gdyby temu,

w kogo wszystkie gorycze, wszystkie dolegliwoci, troski,

bóle i cierpienia ziemskie bij bez wytchnienia, poezja brz-

cze moe jak zota lira?... Ale przeczuwa wida poeta,

o co i z kim przyjdzie mu si rozprawia, skoro tak koczy
pierwsz sw strun:

O, moi bracia! wam «i nie podoba,

em wybudowa poezji boyszczu
,

wityni, w której kapanem aJoba,

e pomie mierci na ofiarnem zgliszczu —
e sam uczu krwicych si szkarad
Jako ofiar na jej otarz kad !

Wam to nie milo, e pn jej sklepieniach

TJstawna burza mroczy si lub byska.
Ze dzikie tylko wiatry brznai w jej pieniach.

e w niej okropno i niead zwaiska —
e si w niej roj same grobów larwy.

e w jej obrazach same czarne barwy.

Rozpalcie soce — a w tej samej stronie.

Co barw, co ksztatów, co dwików, co tonów

We mgnieniu oka ozwie si, zaponie! . . .

Ol póki ciemne soce milionów,

Poty, o bracia, niech mi nikt nie wini.

e tak ponuro w mych uczu wityni !

Jako Druga struna brzmi ju nut inn — wesela

i tryumfu, bo przedstawia poezje z czasów powstania listo-

padowego ; a póki cisza nili kiedykolwiek aoba nie

przytumi ich znowu. Cay ten oddzia odznacza si gbo-
kim pomysem i uczuciem , a jeli nie wszdzie zupenem
wykoczeniem; za to tok lirycznego pdu, jak w Orle
biaym, pewna okrgo i wdzik, jak w Skowronku,
ywo barw i opisu, jak w Marszu za Bug, prostota

gminna, jak w Duchu kosyniera, urok wysowie, jak

w Wile i . Jakób, pozostan na zawsze wzorami, które

naladowa warto, chocia sprosta im trudno. Trzecia
struna nie raziaby pewnie harmonji dwóch pierwszych, to

co znamy jako próbki, a co w skad jej wej miao, jak

n. p. Wojsko królowej Jadwigi, mier apostoa,
Muzyka wieczorna w Krakowie, Do wrogów. Po.
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tok ycia, Stoy paskie, Powitanie — wszystko to

pod wszelkiemi wzgldami stoi na równi btrun poprzednich.

Bye to czas , w którym poeta swe duchowe zdolnoci za-

stosowa do czynnego ycia, kiedy rzeczywisty wiat naro-

dowy odkry mu si w urokach czarowniejszych nad wszyst-

kie ideay, i kiedy przeto z piersi jego rwa si gos nad

gosy:

Do mnie tu, bracie góralu!

Do mnie tu, bracie kowalu —
Do mnie tu, barki elazne.

Czerstwe myli, dusze raue,
Serca wiary, boju picie.
Oblicza surowe cnot,

Biednem odzieniem hooto.

Przesza wielko, przysze szczcie —
Do mnie tu, ludu serdeczny!

Ja brat tobie, ja twój wieczny! . . .

Stamy, o tak! bok przy boku.

Idmy, o tak! krok do kroku —
Tylko razem, tylko zgodnie,

A gdzie zechcem, zajdziein niezawodnie.

Lata ju temu, kilkuset nas byo.
Co z tak wiar, z tak bbna wrzaw,
I z takim krokiem poszlimy tak wawo,
I tyci kilkuset cay czas zmienio! . . .

I mio wspomnie , e w caym cigu tego okresu wszyst-

kie swoje prace odznacza Goszczyski wiar najczystsz,

nadziej najpeniejsz, mioci najserdeczniejsz, siln wol,
przenikliwym rozumem, pamici, wreszcie wiadomoci
przeszoci w przyszo si kierujc. Gorcy i niezmordo-

wany spópracownik pism postpowych na pielgrzymstwie,

równoczenie ukada swoje Widzenie sprawy narodo-
wej, pisa Strasznego strzelca i Króla zamczyska,
powieci proz najpoetyczniejszej treci. Ale czy pracami

temi tak wycign strun swoicli zdolnoci, e a zerwa
si musiaa — czy stan na swym zenicie, z którego nie

byo dla miejsca do postawienia kroku na przestrzeni —
do, e Trzecia struna z druku nie wysza, i wiat
polski nie sysza odtd o poecie swoim jako poecie.

Miaeby taki poeta by niepowrotnie dla ojczyzny stra-
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conym? — Autorze Kaniowskiego Zamku! Autorze Stra-

sznego Strzelca! Króla Zamczyska! Poeto poezji najuko-

chaszych od narodu twojego! Pozwól spodziewa si, e
da mu powinna z twego talentu zoysz kiedy jeszcze —
co daj Boe najprdzej !



KURS DZIESITY,

1860 r.

«^eeli ze spraw ludzkich moe co by draliwszego do

ocenienia, to najpewniej sprawy pisarskie; raz dla tego, e
sam pisarz ma sposobno odwetu, a powtóre publiczno

uwaa si te w prawie uszykowania si ze zdaniem swojem

po jednej albo drugiej stronie. Wszake eby na tem by
koniec, jeszcze stanowisko oceniajcego byoby na wpó
trudne. Ale na nieszczcie s, ludzie, którym si zdaje, e
wypowiedzenie zdania, jakiekolwiek by ono byo, jest tylko

objawieniem si osobistego uczucia przyjaznego lub zawi-

stnego. Do takich karbów zacinite pojcie sdu traci

prawo wszelkiego uwzgldnienia. Bo i jake zezwoli, a na-

wet przypuci mona, aeby, jeeli któremu ze strategików,

recenzentów i krytyków wojennych zdao si poytecznem

rozpatrze i ocenia dziaania wojenne którego z naszych

wojowników: Bolesawów, okietka, Jagiey, Sobieskiego,

Czarneckiego, Puawskiego, Kociuszki, Dbrowskiego, Skrzy-

neckiego, i t. d. — tedy to ocenienie, stosownie do stre-

szczonego w niem zdania, ma by dowodem, e recenzent

onego Bolesawa, tego Jagie, Sobieskiego, Czarneckiego,

Kociuszk, i t. d. , uwielbia albo nienawidzi. Nie! Z tak

skrzywionego pojmowania krytyki wyj koniecznie raz po-

trzeba. Krytyka, przypomnie tu musimy raz jeszcze, nic

jest wycznie ani wyrazem powszechnoci, ani pisarza. Jej

stanowisko cakiem bezstronne, niepodlege, wysze niejako;
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tern stanowiskiem jest duchowy pierwiastek narodowy, gó-
wny pomys rozwijajcy ycie narodowe, stosownie do roz-

maitych pooe, czasu i okolicznoci. Z tego stanowiska

duch krytyki nie tylko ma prawo, ale i obowizek obejmo-

wa ca drog narodu, od jej poczcia si w przeszoci, a
do ostatnich koczyn przyszoci. Jej oko powinno si roz-

patrywa we wszystkich szczegóach spoecznego wieku

i okolicznoci dziaajcych na naród; jej gos powinien pro-

stowa pojcia tak powszechnoci, jako i pisarzy; powszechno-

ci odkrywa istot -pisarza, jego widoki i urzdzenia; pisa-

rzom przedstawia potrzeby narodowe; utrzymywa obie

strony we wzajemnej ich znajomoci, zblia ku sobie, koja-

rzy gównym narodowym wzem; tak jednym jak drugim

wskazywa najwaciwsz drog do wspólnego celu ; krótko

mówic, duch krytyki powinien by tern dla literatury,

czem jest sumienie sdziego w sdzie przysigych. A jako

a sdzia przysigy nie odpowiada za swoje zdanie su-

mienne , chociaby to komu mylnem si zdao , tak podobnie
i krytyk. Ale dla czego, zapyta kto moe, krytyk nad spra-

wami jednych zastanawia si i rozwodzi obszerniej , nieli

nad sprawami drugich. Odpowied prosta : bo sn pierwsze

w przekonaniu swojem osdzi za waniejsze, czyli za bardziej

poyteczne lub szkodliwe, ni drugie. Jako nasze duchy

emigracyjne na przykad, Towiaszczykami zwane, nie pisz,

czyli pismem nie propaguj doktryn swoich. Ale gdyby na-

wet pisali, eby je nawet ju nie pismem, lecz ywemi usty

pomidzy ludem polskim sowo swoje sia chcieli, czyby
ztd by moga jaka dla sprawy ludu szkoda? Wszake nie

!

Bo lud polski wierzy w duchy niewidzialne, ale duchom po

tej ziemi chodzcym i jak on yjcym, obaamuci si nie

da, czyli za duchy ich nie wemie; duchów takich nie rozu-

mie i w duchy takie nie wierzy. Cakiem przeciwnie rzecz

.si ma z doktrynami, do których lud polski by od wieków

wdroony, i które przeto sta si mogy naogiem czyli

drug jego natur. Z doktiynami, które rozmaitemi rodza-

jami, kanaami, rodkami i sposobami od wieków ustalonemi

i rozpowszechnionemi, do wszystkich jego warstw spywa,
w-zystkie opanowa i skrzywi mog. Takie doktryny zasu-

guj, aeby je bezprzerwanie, wszechstronnie i surowo le-

dzi, rozwaa i ocenia. W tern ley caa tajemnica ró-
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nicy oceniana, a która jednake dla oczów i umysów,

chcijcych i mogcych widzie i rozumowa, przestaje by
ni 0( chwili takiego jej pooenia. Stara nauka, jako stary

czas, ma zawsze pewien urok, ju przez to samo, e naley

do ycia narodowego, do ycia, które przemino i stao si

przeszoci.

Stary czas, jakikolwiek by, jest zawsze dla narodu tem

samem, co dla czowieka modo niepowrotnie ubiega,

choby nawet nie bardzo ogldna i spdzona szczliwie. Có
dopiero, gdy marzymy o tej modoci na widoku rodziciel-

skich grobów, w pustkach ojczystej zagrody, pod burz obe-

cn, pod wtpliw pogod — a o przeszoci narodu na jego

gruzach i mogiach? atwo wtedy zapominamy o kolcach

przebieonej drogi, o chmurach, co zaspiay niebo, o bo-

leciach, co zatruway uciechy ycia, a w oddaleniu czujemy

tylko wo róan, patrzymy na niebo obrzucone obokami

jak na malowido; wygrzebujemy w duszy same zabytki ro-

skosznych upoje i nieraz gotowi jestemy za jedn chwil

przeszoci odda wszystko co jest i by moe. Nie maa to

zapewne roskosz stan podobny; ale jak ten, co j wzbudza,

tak ten, co j uywa, winni trzyma si pewnych granic.

Niepoyteczna w kóku domowem, moe* by bardzo szko-

dliw w sferze narodowej — kiedy grobow pont odciga

od ycia obecnego, powica rzeczywisto marzeniom, po-

dnosi na onie narodu bezpodn a jednak mordujc walk

tego, co musi by, z tem co wróci adn miar ju nie

moe.
Nie podpada to wtpliwoci, e spoeczno polska jest

dzisiaj wstanie przeobraenia si, to jest: zmierza do stanu

innego, jaki by przed laty kilkadziesit, kilkanacie, a moe
nawet do innego ju

,
jaki jest obecnie. Spoecznoci prze-

obraajcej si nie trzeba wystawia jak czowieka, który

moe si przebra kiedy zechce, co zrzuci jedn odzie, a we-

mie drug. Przeobraenie spoecznoci polega cakiem na

przeobraeniu moralnem, umysowem, wewntrznem; idzie

w niem o zmian zwyczajów, nawyknie, naogów, wyobra-

e obyczaju, charakteru, caego sposobu ycia narodowego.

Co dawniejsze, jeli byo ze, musi ustpi nowemu, jeeli

to jest dobre. Ustpienie to nie moe si odby bez dole-

gliwych, bolesnych dla przeszoci uczu: ztd jej opór, ztd
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walka moralna w onie narodu, midzy dwoma chwilami

czasu. Zwykle dó j% rozpoczyna — raz dla tego, e niedo-

godnoci trwajcego stanu jemu najwicej day si uczu;

powtóre, e dó bdsjc podstaw, narodu pod kadym wzgl-

dem, wic w nim take wszelka wzniosa myl przyszoci

przechowuje si od wieków, wyrabia si, oczekuje cierpliwie

chwili dojrzenia; w jego te kornej postaci najprzód si ona

przedstawia, ile razy rozpoczyna wypraw na podbicie

wiata. Na ten raz dosy na wiadectwie dziejów nauk

Chrystusowej. Walka owa w pocztkach zawsze jest cika,
niepewna i czsto niekorzystna dla wywoujcych takow;
bo przeciwn stron skadaj zazwyczaj ludzie zajmujcy

wysze stanowiska, czy to pod wzgldem materjalnym, czy

przez umysow ich wyszo. Wytumaczy to atwo.

Pierwsza przyczyna wana, e podobnym ludziom dobrze jest

ze stanem obecnym, bo wyczne cign z niego korzyci,

a przemiana znosi te korzyci, lub je zmniejsza; drugi za-

stp broni gównie stanowiska duchowego i skada si z lu-

dzi uksztaconych , utalentowanych, takich na przykad, ja-

kiemi s pisarze; prowadzi ich do tego nie sam tylko

bezzasadny opór; uksztaciy ich, podniosy do potgi,

stworzyy niejako wyobraenia, których bytowi nowo za-

graa. Wyobraenia te stay si potrzeb ich ycia, jedynym,

waciwym pokarmem ich duszy, jedyn sfer, w której y-
cie ich rozwija si moe; przynajmniej wyobraaj sobie, e
inny porzdek rzeczy musi im mier przynie. Do tych

wzgldów osobistych dodajmy jeszcze wysze, szlachetniejsze,

jako to: obaw o byt narodu, o jego zdrowie, nawet ycie,

które nie mog by bez niebezpieczestwa w podobnych

przemianach. Nie pomimy i tego , e przyszo grzeszy

czsto wybuchami zapau zbyt gwatownego, nierozwanego.

Przeszo wtedy, chociaby na prawie dowiadczenia oparta,

uwaajc si za przyrodzon stranic ycia i szczcia naro-

dowego, osabia ten zapd wstecznym kierunkiem. Opór ten

wzmaga si w miar im gwatowniej przyszo j targa, a
do chwili, póki nie upadnie w zupenem omdleniu. Comy
powiedzieli w ogólnoci, to wszystko mona zastosowa do

widocznego oporu prztciw przeobraeniu si narodowemu

niektórych pisarzy, zajmujcych zkdind stanowisko wietne

w umysowej polskiej sferze. Myliby si jednak, ktoby temu
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postpowaniu podsuwa za gówne powody, poziome widoki,

ktoby jo tumaczy czem innem jak troskliwoci, o byt naro-

dowy, zamienion, w kocu przez zbytni lkliwo w prosty

instynkt konserwacyjny. Clici icli s niezawodnie w zasadzie

poczciwe; oni clicieliby istotnie przyszo tak jasno widzie

jak przeszo , ale to by dla nich nie moe. Wedug cisej

wynikoci zasady, do której stosuj swoje postpowanie, nie

moe by nic lepszego nad to, co jest; powinno wic by
nadal to, co byo wprzódy. Dla nich przeszo jedynie daje

wiadectwo mdroci; nie dowierzaj Opatrznoci, skoro

idzie o przyszo. Ztd mimo caej religijnoci, jak im

przyzna naley, ludzie przyszoci s religijniejsi i dla tego

zwyci.
.Jest to zdarzenie w dziejach naszych ostatnich godne

uwaania, e wszyscy niemal wysi nasi poeci nie tylko

podzielili narodowe tuactwo, lecz pierwsi wzili udzia we
walce, majcej gównie na celu otrznienie si narodu

z dawnych uprzedze i nawyknie, przesdów i naogów,
zwaszcza w zadaniach dotyczcych pooenia i sprawy ludu

polskiego.

Nie potrzeba byo im ani po obcych rewolucyjnych prze-

wraca dziejach, ani podróowa do Niemiec lub Francji,

aeby uczu stan przeraajcy, w jakim jest masa polskiego

ludu, aeby si zreszt domyle, e deptanie i uciskanie

tych prawdziwych narodowych si i gbi byo najwaniejsz
przyczyn wewntrznej niemocy.

Jaka tedy prawda ywotniej sza i podniej sza w przy-

szo moga by postawion za zasad wszelkich dawnych

usiowa, jeeli nie wywoanie i wydobycie tej siy i potgi,

co nie samem materjalnem uzbrojeniem, ale podniesieniem

i upowszechnieniem prawdziwej godnoci obywatelskiej moga
si dokona. Aeby lud polski móg skutecznie walczy za

ojczyzn i swobody, potrzeba mu byo da jedno i drugie,

nie w ponnych i po tylekro razy zawodzonych obietni-

cach, lecz w rzeczywistoci i za pierwszym strzaem; nie pó-
rodkami na dugie wieki obrachowywane wyzwolenie, lecz

najoczywistszem uposaeniem; a takiego walczcego za sw
niepodlego obywatela i waciciela naleao przypuci do

1 ównoci i uczestnictwa wszelkich praw obywatelskich i po-

litycznych.
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Nie do byo na tem, aeby podobne wielkie i jedyne

dzieo nigdy poronionem, lub zwichnitem nie zostao; po-

trzeba byo pooy je za kamie wgielny wszelkich usio-

wa, za to, za cel i rodek wszelkich pragnie i nadziei;

na niem tylko marzy o przyszem szczciu i zmartwych-

wstaniu, z niego ni i wyprowadza ca polityczn

budow.

To pojmowanie rzeczy w ksztacie przypuszcze i domy-
sów oddawna bkao si po Polsce; ale t ra naleao
stale przywiza kadego rkojmi osobistego zeznania, jakby

przysig, której bez wiaroomstwa zrywa i zapomina nie

mona.

Otó w pracy tej wanej, wany udzia wzili poeci, i to

równie dawni jak nowi, suc kady narodowej sprawie

wedug monoci i pojcia.

Pomidzy poetami starszymi miao w swem gronie piel-

grzymstwo liczne poetyczne znakomitoci, z któremi równo-

czenie przychodzili czy swe prace i próbowa si swoich

poetycznych pisarze nowego pokolenia.

Komu ze wiadomszych pierwszych chwil tego rodzaju

polskiej literatury nie przyjdzie od razu na myl Kazimierz

Brodziski, ów niezmordowany pracownik na niwie narodo-

wej, ilekro podnosia si ch usiowa zreformowania zego,

lub upomnienia si o narodowe prawa. Zbolay w duszy

i schorzay na ciele, opuci wraz z innymi zagrabion na

nowo ojczyzn; opuci j z tym wikszym alem, e szuka-

jc jej przez lat tyle po za jej granicami, jako onierz
w szeregach Napoleona, wiedzia z dowiadczenia, jak nie-

wdzicznie odpaconem zostao powicenie Polski. Dowlók-
szy si o starganych siach ledwo do Drezna, zkd ju dalej

uda si nie mogc, .koci tam zoy. Jeszcze ztamtd
z nad grobu ju otwartego, tak egna Nowy rok przy-

szoci, ostatni ju dla niego:

l po 00 snem litoiiym zakrytemu oku

Znienawidzone wiato wracasz nowy roku?

Czy cisze niesiesz pta przywykym wizieniu,

Czy zamróz rozwitemu modych pokolctiiii?

O! pójdmy w tajne kty nii szczelni wyrzekal

Czegomy doczekali, na co miisim czekal...
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Kiedy zbójecko nasze rozszarpano plemi ,

Gdymy za duchem matki obiegali ziemi
I naszego przechodu krwi znaczyli drogi,

Dla przestrachu zaborców i ludów przestrogi —
Wtedy zasiad zbór królów wród Habsburga grodu,

Zkd morze barbarzyców na wieki od wschodu
Piersi Lachów odpary — tam w nagrod trudów
Targ byj o ludy same — nie o prawa ludów.

My wtedy, lud pogrobny, bez gtosu sposobu,

Koci tylko z pól sawy zwozili do grobu,

Bo jeszcze nie dostrzegli oczyma zazdros'ci

:

Jakim skarbem s ludom czczone ojców koci !

Wtedy czwartykro matk szarpano lachow.
Jej czonki jak szat odziano gotow

,

By pod ni dokonaa ycie obiecane.

Nam dano jakie prawa knutem obwizane;
Nas sieroty czarownyra trunkiem zapoili,

emy wierzc, na lito ludów zasuyli —
Comy nieli, koaczc do grobowej bramy.
Zna dajc, e yjemy, e matk kochamy.

I rzymski nawet tyran judzkiemu ludowi

Dozwala wej na wzgórek, patrze ku wsciiodowi.

Aby raz w roku oczy ku wschodowi zwróci.

Woln z sercu uly i rzewnie zanuci —
A nas za zapaników nieludzcy Kzymianie
Na milczce wskazali walki i konanie.

Nam si rozstawa ka z cnych ojców kociami,
Wdziczno gosi i strzedz si zabrzkn wizami.
Nie dozwol cyprysu na grób matki rzuci.

By szelestem jej ducha z grobu nie ocuci.

Rzadkiego ju dzi starca od syna odtrc.
Gdy go uczy, jak zazna ojczyzn yjc.
Samo nazwisko ojca podejrzane w synie,

Winny, jeeli czuje jaka krew w nim pynie!
I przeszo by nam chcieli wydrze przekazan.
Sawy dziesiciu wieków, ksig niezmazan,
I po przyszo sigajc w serca naszych dzieci,

Kwiat jej pikny w pajcze osaczouo sieci.

Ojcowie sromne czoa kryj w drcym rku.
Struna cichnie — na odgos wla«nego zadwiku

,

Sowo w pieni si cofa, wszdzie cicho gucha —
cian samotnych si lkaj i wasnego ucha.

Taki gos rwa si z piersi zbolaej i gasncej kocz-
cego ju ziemskie powoanie a najznakomitszego w swj^cli

czasacli wieszcza polskiej poezji ludowej. Pierwszy on przy-

oy do niej szczer rgk§ i rzewnym gosem zaclica innycli.

To nie mona powiedzie, aeby gos jego przeszed gosem
ZiKNKOWlcz, Literatura. I. ] rj
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woajcego na puszczy. Myl rzucona nie trafia wprawdzie

do mnóstwa, rozciodzia sig powoli, ale gdzie raz wesza,

tam ju jak kada prawda zostawaa na zawsze. To kiedy

ów mistrz wielki ycie koczy doczesne, zaraz jeden

z modych wieszczów, a wielbiciel ludowej lutni jego,

takiemi z niej tony wita Nowy rok polski, rocznic

listopadowego powstania

:

Nowy rok polski
,
po-srstanla rocznica

,

Przyszoci matka, wita na wygnaniu

Swe dzieci — zawsze pochmurne ich lica,

Jak lica niebios w burzliwem zaraniu;

Zawsze cho mzkim miechem otulona,

Patrzy za z oczu , jk wybiega z ona
;

A jako czarne ptastwo wróba soty.

Cign za krajem wci nasze tsknoty.

Zawsze i zawsze! cho tutaj w obczynie

Niebo tak pikne i serca tak blinie —
Cho tutaj czowiek w praw swoich obronie

Kart wyzwania przybija na tronie,

I w kres postpu si pary zmierza;

Sny wielkich mdrców do ycia rozszerza.

Ksztacc wiat lepszy — bogdaj , lepszych ludzi!.

Cho tu raj taki, czemu nie przy ludzi

Ciebie, wygnacze, czemu nie ostudzi

Serca polskiego? Czy twoja noc grudjiia

ród niegów polskich pod somianym dachem
Milsza, widniejsza, ni tu raj poudnia,

1 dzie owiany pomaracz zapachem ? . . .

Czegó ci trzeba, by si zby wspomnienia,

By zobojtnie dla strat i cierpienia?

By kiedy carski knut dosie gowy,
Wyda ziewajc wykrzyknik jaowy?
I w walkach stronnictw nie biorc udziau.
Do swych przeznacze toczy si pomau?
I czegó trzeba — tylko przesta wierzy,
Wpas w przesyt, nie czn nic i siebie przey.
Straszne to sowa, a jednak niestety!

Kto z nas nie dozna zdrady i zawodu
Tam, gdzie dla swoich by wszystkiem za modu?.
Kto si nie zbka w pó drogi do mety?
Kto z tylu zudze, kto z nadziei tylu.

Nie pad jak prorok w paszcz krokodyla?

liozczarowani, ale nie przesytem.

Skóceni z losem, lecz nie z wasnym bytem —
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Bez wiata uczu, a jednake czuli!

Skarby my swoje w elazn pier skuli

Na dug drogf , jak pielgrzym ubogi.

Gdy go rozbójnik obedrze ród drogi —
Przecie na tyle ma jeszcze zasobu,

e dojdzie cay do witego grobu.

Odarci, zbici, na rozstajnej drodze

Kiedy pielgrzymi spoczn bdnej nodze?

Wróci? Tam gruzy! Z Polski Jagiellonów

Zostay stopnie do trzech obcych tronów.

Ow gmin szlachecki, co wschód szabl trzyma.
Co arcyksit, carów w wizy ima —
Jak stara zbroja, gdy piersi nie kryje,

W kcie spoczywa, a j rdza spoyje —
Tak on spoczywa, gdy plemi Islama,

Karniejsza Moskwa odpieraa sama;
Tak on nie sucha cho burza zachodnia

Woaa: czeka ciemiy to zbrodnia !

Tak on zawierza, cho lud krzycza: zdrada I

Królom i panom w nocy listopada;

I w samolubstwo ugrzszy odwieczne,

Cierpia porzdki prawom czeka sprzeczne.

A i zakoczy karty swe dziejowe! . . .

Ale jak Feniks przejdzie w ycie nowe,
W lud si przerodzi! . . .

Wic jest duch czy sia,

Gwiazda czy prorok, co wie w budow? . ..

Bo cho sklepieniem przeszo si zwalia,

Bo cho on wstpi w ycie pogrobowe —
Bdzie ci gwiazda jaka w dali tlia,

Bdzie rozmawia z tob wróka tajna

W lodach Nerczyska i kaniach Kufsztajna;

Na placu mierci w Konarskiego twarzy,

Wielka jak Polska! Taka myl si arzy!

Na wiat promiemi odstrzel mu z czoa,
A lud padajc: wity! wity! — woa.

Naprzód wic, naprzód! Powice bez koca!
Przekona serca, pomienistej wiary,

I prawd yjcych, janiejszych od soca —
Oto s nasze sztandary!

Z niemi pójdziemy dzi, jutro, czy kiedy,

Czyci probierczym ogniem klsk i biedy.

Mdrzy w myleniu spdzonemi laty.

Mni jak wici wyznawcy na stosach.

Których widokiem kajay si kty . . .

Za gwiazd Polski, co tam lni w niebiosach,

Przyjdziera z mioci, niosc skarb bogaty

W da narodzonej dziecinie — ludowi —
Pokornie przed ni uderzymy czoem,

15*
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Do z doni splecieni i staniemy koem
A Bóg przj mierze z swym ludem odnowi.

Bo lud umczon, jest to lud wybrany —
Na apostolstwo w wiat bdzie wysany.

Patrzcie! Czy potop rozla si po boniu?

Czy dzwon wiecowy brzmi z sawiaóskich czasów?

e z Karpat góral, Litwin z ciemnych lasów,

e Ukrainiec na stepowym koniu,

Mazur z swych piasków wyskoczy , . . Ha! zbrojni!

I jak potga spokojni!

Twarze jeden duch okrasza

:

Polska nasza! Wolno nasza!

Bratnia mio! wita zgoda!

Od narodu do narodu! . . .

To lud — czerniawa, od Odry do Dwiuy,
Niby w-olbrzym, w krgi swoje bierze

Cytadele, twierdze, wiee!
Przeszed ... i tylko ruiny!. . .

Padli ciemizcy! . . . Nieba bogosawi
Zawsze ludowi, gdy kajdany amie;
Lecz samolubom , co sobie tron stawi

Na karkach bratnich, Bóg usuwa rami! . . .

Do liczby poetów najdawniejszych , bo sigajcych jeszcze

czasów Ksistwa Warszawskiego, a podzielajcych losy piel-

grzymstwa naszego, naley Antoni Górecki. onierz
w czasie wojny 1812 r. , uczci ju wtedy piknym wierszem

pami walecznego jeneraa Grabowskiego, polegego pod
Smoleskiem. Póniej, w pocztkach Kongresowej Polski,

zwróci uwag powszechnoci swemi patrjotycznemi utwo-

rami, jak: mier zdrajcy ojczyzny, Zdobycie w-
wozu pod Somosier, oi'az bajkami równie patrjotycznej

a dowcipnej treci. Nigdy wszake Górecki nie rozwin
tak niezmordowanej i niesprawowanej podnoci swego umy-
su, jak na pielgrzymstwie , i dzi jeszcze, acz zoony do-

tkliw chorob i obarczony wiekiem. Najwiksz cz tych

jego poezji stanowi powiastki i bajki, zawsze odznaczone

waciw mu rzewnoci i najszlachetniejszem uczuciem,

a oznak wartoci których jest ten dowód najwymowniejszy,

i s w rku wsz^^stkich jjielgrzymów.

Drugim pomnikiem na pielgrzymstwie z dawnej epoki

rymotwórstwa polskiego jest Franciszek Grzymaa, który
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acz za czasów Polski Kongresowej i tu za granicij wyczniej
jako pisarz historyczny i polityczny prozi^ pracowa, powo-
dowany wszake gorcym patrjotyzniem , uczawa czasem

potrzeb zawezwa w pomoc poezjg do penienia swej naro-

dowej powinnoci, i od czasu do czasu ukada dumy i pie-

ni , niektóre drukowane , a niektóre w odpisaci rcznych

krce, z pomidzy których: Gos wygnaca pol-
skiego do narodu, Pierwiosnels czyli Wielkanoc na
wygnaniu, List o sztuce malarskiej do Tadeusza
Góreckiego, zicia Adama Mickiewicza, i nakoniec Wi-
gilja Boego Narodzenia, nosz na sobie przy gbo-
kiem uczuciu mioci sprawy narodowej , cech rzewnej pro-

stoty i staropolskiego stylu :

Tuacz si amie z niedol.

Gonicy ycia ostatkiem ,

Naród z przemoc, z niewol —
ammy si bracia opatkiem.

Na rodzinnej, bracia, ziemi,

Ws'ród krewiiyci, przyjació, dziatek,

Spojeni wzy witami.
ami dzi wspólnie opatek,

Myl o nas, czuj z namiz , nadziej — wspomnieniami

!

Nim zasiedli, ojciec, matka

W doczekanej bogiej chwili,

W skromnym kawaku opatka
Serce swoje obdzielili

Midzy dziatw, midzy krewnycli

,

Wporód wspomnie, ycze rzewnych.

I z czeladk si amano,
W imi wiary porównano.

Stary suj^a Jegomociz odpaci bysk równoci.

Czemu krótki i nietrway

Bysk ten nie trwa przez rok cay !

Dzi i chopek zapomniany,

W imi Bot;.i porównany —
Dziwna losów jego zmi.ina!

Do sw uczul w doni pana!
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Czemu stale i serdecznie

Do w twej doni nie trwa wiecznie?.

Gwiazda bysa, stó nakryto,

Stó obcign obrus cienli

;

Pod obrusem rozesano

W drobuycli szczyptach mililiie siano,

Bba pszenicy, jczmie, yto.

Przysza wróba dla panienlsi,

Przyszo cliciwej wiedzie slirycie.

Siano — pamitlca stajenki,

Gdzie Bóg-czowiek ujrza ycie.

Krzy pooywszy na czole.

Ju zasiedli w bratniem kole.

Czego' smutni i pospni

,

Krotochwili niedostpni :

za rzewna dry w ich renicy,

Trzy miejsca próne przy stole —
Gdzie s owi biesiadnicy?

A matka smutnie odpowie:

« Jeden z nich poleg w Grochowie,
Drugi w odludnej Kamczatce,

Trzeci w dalekiej krainie

Przewleka ycie tuacze!"

Droga pami smutnej matce

I dla tego matka pacze —
Czeka na syny podróne
I dla tego miejsca próne . . .

« Wy ich tutaj nie widzicie.

Lecz w nich moja krew i ycie.

Ja nad ich pacz obrazem
,

Ja ich widz trzech tu razem

;

Jeden z nich z krwawionem czoem,
Drugi w poród kajdan brzku —
Ten z okiem smtno -wesoem
Kwiat nadziei trzyma w rku,
Spieszy od strony zachodu,

Wolno zwiastujc narodu ,

Której chwila niedaleka —
Zwiastuje prawa czowieka!
Wy ich tutaj nie widzicie.

Lecz w nich moja krew i ycie.

Widz — bo matczyne oko
Widzi daleko, szeroko,

A czuje w sercu gboko ! . . . »
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Matka plczc nad synami,

Rozrzewnia bratnie grono;z zmieszan z wspomnieniami

Pami wygnaców uczczono.

Pami braci czcijmy wzajem

Starym polskim obyczajem:

« Bracia! ycz z serca, duszy.

Jak w palcach kruszym opatek,

Roku nowego ostatek —
Niech tak wrogów zamie, skruszy;

Niech po pamie klsk, niedoli

Silnym wiar, uczuciami —
wród tryumfu Bóg dozwoli

Ten opatek ama z wami!

Garczyski Stefan zostawi dwa tomiki swych poezji dru-

kowanych 1833 r. , a przypisanych Adamowi Mickiewiczowi

na pamitk chwil w r. 1831 razem spdzonych, i wydanych

potem przez tego. Pierwszy tomik obejmuje poemat

w dwóch czciach: Wacawa niodo, i scen fantasty-

czn: Wizja. Drugi tomik: poezje drobniejsze, z których

szczególniej: Wspomnienia z czasów wojny narodowej

polskiej 1831 roku, przypisane przyjacioom wspótowarzyszy

broni i wspópielgrzymom, a wród nich: Zapaleniec
mody. Na dzie detronizacji. Do wojska pol-

skiego, gdy Moskale Bug przeszli; piew po pierwszej
bitwie, Bitwa pod Grochowem, Hymn zwyciztwa
pod Wawrem i Dbem, Modlitwa obozowa w obozie

pod Rudzienk, piew ochotników poznaskich, wy-

chodzcych na Litw; Na dzie pospolitego ruszenia.

Do ludów, W obozie pod Bolimowem, W nocy po
pierwszym dniu szturmu, Wchodzc do Prus,
W pierwsz rocznic 29. listopada, oraz Sonety
wojenne w liczbie 13., nale do najpikniejszych i naj-

patrjotyczniejszych utworów.

Oto jest na prób wyjtek z wiersza: Na dzie de-

tronizacji :

Brzmijcie na wszystkie cztery wiata strony :

Niechaj od jednej do drugiej krawdzi
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Gos nasz przez morza i Isjdy popdzi:
Na gJowie cara nie masz ju korony!

Kradzione zoto ze skroni mu zdarto.

Polski bojownik bero mu wytr<|ca!

Ludy spóbratnie ! od wieków tysica

Dzieje podobn nie zabysy kart!

Jednemu Bogu z niczego przystao,

wiata olbrzymi wystawi budow —
My po nim pierwsi sercem wzmogli ciao

,

Ducliem stworzyli zastpy bojowe —
A sowem jednem jak kiedy prorocy

,

Ze szponów orla i cara pónocy
Wybili bero wolnoci narodu!

Ludy! to czyny — pierwszych chwil zarodu.

Rok tylko ycia, a dziecko olbrzyma,

Modzieczy naród w siy wiata wzronie;
Rok tylko ycia! — a po jednej wionie
Soce ranogiemi zabynie oczyma!

My orem biaym wiewajc na przodzie,

Gdy krwav/y bben zagrzmi wojny haso,
Przechodzi bdziem, naród po narodzie,

Bagnetem byszczc, gdzie wiato zagaso!

Garczyski ju nie yje; zmar zbyt wczenie dla Polski,

podobnie jak Mickiewicz, za którego szed wzorem i któremu

poezje swoje przypisywa. Ta uwaga nie jest rzecz bez

zwizku, jest owszem rkojmi cilejszej bezstronnoci i za-

rzutowi, e osobistym sdem chcemy podnosi lub ponia
zasug. Kto umar, tego ju ani surowszym sdem dotkn,
ani pochwa uj nie podobna. Zasuga poezjom Garczy-
skiego nalena, z powodu ich ducha najwyej patrjotycznego,

jest jeszcze i z tego wzgldu waciwa, e w nikim wyraniej

nie zbiegy si rónorodne naszej poezji ywioy. Zdolnoci
Garczyskiego wielkie , lubo na ich skierowanie ogromnie

wpyna obczyzna, tak, e uwaane z rodzinnego stanowiska

i narodowego artystostwa, nie maj powabów tej wieoci,
któremi, acz kady na swój sposób, odznaczyli poezje swoje:

Mickiewicz, Goszczyski, Zaleski, Siemieski, Pol, i kilku

jeszcze innych. Fantazja pena czucia , wyobrania pena
bogactw ducha, jest ich gówn cech; mistycyzm i wszyst-
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kie liczne rysy zagranicznych literatur, to saba ich

strona.

Do podniejszych poetów z pocz,tkowych czasów piel-

grzymstwa naley te przedwczenie zmary Stefan Witwicki,

którego poezje biblijne ogoszone w roku 1836 przedstawiy

w nim poet gboko duchem im waciwym przesiknitego,

i Konstanty Gaszyski, autor poematu: Powstacy pol-
scy, Pieni pielgrzyma, oraz kilka jeszcze innych gadko
i mile pisanych, a którzy obaj wreszcie przed powstaniem

i za czasów jego zoyli próby swoich zdolnoci rymotwór-

czych. Pisali te poezje z upodobaniem czytane: Chodko
Micha, Mejzner, Ulrych, aba, Dobiecki , Olizarowski,

a w póniejszych czasach: Lenartowicz, Baliski, Norwid,

Brzozowski, i inni jeszcze, wszyscy bez wyjtku z kadego
wiersza okazujc, e myl nowa staa si ich myl, a szcz-

cie ludu
,
jako jedyny warunek niepodlegoci narodowej,

ich powszechnem yczeniem. auj , e krótko czasu znie-

wala mnie ograniczy si jednym tylko wyjtkiem z Dzie-
siciu obrazów Michaa Chodki, powiconych uczczeniu

bohaterów i mczenników naszych z roku 1833, z epilogu

"Do modziey polskiej)):

Wiele lat póniej wzrose, witaj pokolenie!

Na ziemi krwi karmionej, hodowany kwiecie,

Pikna gwiazdo nadziei na rodzinnym wiecie!

O, ty! na którem Polski przeznaczenie

Spoczo — ogniem niebieskieni zagrzane —
Witaj nam nadobna w ojczynie rodzino

,

Strojna kwiatem mioci, zielona krzewino —
Wy duszy naszej dzieci ukochane !

Ile razy samotna myl moja popynie
Ku tej ziemi nadziei, smutku i aoci —
Ty, z czarownyra obrazem uroczej przyszoci.
Stajesz w samotnej tuactwa godzinie

1 wicisz w duszy pochodni przeczyst,

Boskiego ognia, co ju ledwie tleje

W sercach znkanych przez poche nadzieje!

O, wie nam! wie nam, gwiazdo promienista!

Nam, cho przed czasem szron przysypa glowj

Praca — tsknota — wysuszyy ciao
;
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Ile nam godzin ywota zostao

,

My do ojczystej uyjem budowy !

O, modzi polslia! marzc ja o tobie,

wród ycia drogi zbkanycli pamitek —
Ten ci usnuem myli moicli wtek,
Oparty sercem na druliów mycli grobie !

Nieclie icli imi wiecznie wród was synie.

Kiech dncli ich wity skronie wam owionie,

A myl ich wita w sercach niech utonie

,

Nim chwila zemsty strasznej nie nadpynie...

Ale nie dopenibym tego obrazu, ebym mia pomin
milczeniem poetów, którzy w lejszej lub artobliwszej for-

mie rozpowszechniajc nowe myli, wielce si take do usta-

lenia ich przyczynili. Rozpocz ten zastp Wincenty Pol,

znany ju z rozmaitych poezji rewolucyjnych i Pieni
o Ziemi naszej, poezj di'ukowan \\ Noworoczuiku de-

mokratycznym na r. 1843 pod tytuem: Historja szewca
Kiliskiego, radcy miasta Warszawy, pukownika
najjaniejszej Rzeczypospolitej polskiej, w któ-

rej wybornie naladuje oryginalny jeyk Kiliskiego, z jego

pamitników znany, i drug poezj : Wachmistrz Dorosz,
ogoszon w pieniach Janusza, gdzie przedstawia zbytku-

jcy sztab Skrzyneckiego. Wszake najwyej moe t stron

poytecznego artu rozwin przywiedziony w innej potrzebie

poeta Gosawski, w swym obszernym poemacie pod zapisem:

Banko, a z którego jako wcale nieznajomego i niedruko-

wanego dotd przytocz tu wyjtek.

Poeta wyobraa sobie Polsk w bank postawion, który

róni ochotnicy rozbi by chcieli, i tak rzecz sw prowadzi:

Poczciwi nasi przodkowie

Dobre mieli serce

:

Przegrali Matk Polsk — daj im Boe zdrowie

Na czstkowej pouiterce;

A najwiksz cz przegrali

"W Faraona do Moskali.

W potomkach duch przodków oy —
Chcieli gra w djabeka.

Pan Mikoaj bank zaoy,
A w banku pereka —
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Polska w banku bya droga,

A bank to uie lada ;

A wspólnik gry w przeciwnym przedstawi si franku,

Co tak piknie gada:

<i Odegramy si, kochanku!

Polska, lub zagada!"

I zagrzmiao wielkie banko

Nocy listopada!

Tego banko wielk chwal
Grzmiay ziemia i uiebiosy;

A za nami nic nie stao.

Oprócz naszych serc i kosy.

Nie by bankier ów Konstanty

!

Chcia z Chopiekim razem

Po partacku, gra na fanty.

Ukadami nie elazem.

Czu wyranie przegran, prosi o akordy;

A dyktator akordowa radzi —
Uradzono, zrobiono i Konstanty hordy

cign z banku i cae za Bug uprowadzi.

Chopicki wzi taij — i chocia od dawna
Dobrze zna natur kart.

Lecz do do Faraona bya tylko wprawna
,

W djabeka on djaba wart.

W owym wielkim djabelku nocy listopada.

Gdzie jedno wygrywao: «Byt albo zaglda

»

Drc doni , sam nie wiedzia ,

Czy ma cign bank, czy uie?

Zaoywszy rce, siedzia

I marnowa drogie dnie.

Gdyby wtenczas z mieczem w doni
Z po za Bugu: banko! krzykn —
O! byby wielki sztandar Orla i Pogoni

Na starych wia granicach, gdzie wia si nawykn.

On radzi si kabaki, a tu woa klub:

Nie tak trzeba zbawia kraj,

Dyktatorze , nie tak rób !

Ty akordy radzisz z wrogiem —
Ide sobie z Panem Bogiem!

A talj tu daj !
—

Wzili taIj sejmowi

I dali Radziwiowi,
Jak bez niego, tak i z nim.

A Radziwi
Sam si zdziwi,

Zkd ta grzeczno przysza im?

Wtem dwakro sto tysicy poiiiterów stao,

A na czele graf Dybicz z zabajkask chwa.
Banko! krzykn graf z Balkaiiu!

— Dotrzymamy pewnie panu !
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Banko! krocie dzia zagrzmiay —
Banko! rzeka zgraja;

A w Warszawie okna dray,
I drao w Petersburgu serce Mikoaja!

Trzy dni trwaa rze i mordy ;

Wtem szczególny traf.

Pierwszy poszed na akordy

Zabakaski graf.

Zebra swoje bohatery

I sam ruszy na kwatery.

Polskie lance i bagnety

Tak ich powitay uroczyst plij,

e a si pogarbiy zabakaskie grzbiety,

I bohater wykrzykn: «0! tego tu bij%!»

Pan Skrzynecki, Jan z imienia,

By to sobie Jan
;

Wzi talij od niechcenia

I mia taki plan :

Chcia, nie chodzc po Bakanie,
Urwa sobie na miejscu bakaskiego lauru.

« Banko ! » krzykn niespodzianie.

Zagrzmia napad Wawru,
I z zimowych, ciepych kwater

Umyka co prdzej bohater.

Pod Dbem, do Domanic.
"Naprzód, wiara! » pan Jan woa,
<(Na bagnety! proch z panewki!

Naprzód: naprzód, chorgiewki!

»

I strzepali na nic! —
Prawda nie grzech, panie Janie,

Uday si nam ganie!
I pewno si tam w niebie ucieszya dusza

Nieboszczyka bankiera, pana Tadeusza.

Ale pan Jan zapomnia, e talij trzyma.
Urwa laurów bakaskich i na nich zadrzyma.
Pan Jan by wielki bankier, s na to dowody;
Lecz wzorem Herkulesa, po trudach zwycicztwa

Do stóp pani Janowej poszed po nagrody.

Bo pikno, jak wiat wiatem, jest nagrod mztwa.
I uklkszy przy jej stopie

.

Rzek: «0, najdrosza kochanko!

Ju w Polsce i w Europie

Gone moje wielkie banko.

aba! kaskich laurów snopy

Skadam u twej drogiej stopy!

Ty je listkiem myrtu zamie.
Takich laurów ze trzy kopy
Bybym przyniós do twej stopy;

Lecz do ciebie, moja chwao!
ródlo najdroszych omamie.
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Do ciebie muie serce gnao I

A serce, ty wiesz, nie kamie.
Ol za adn w wiecie chwa,
Ju z Warszawy do Moskali,

Od ciebie, me niebo cae.
Twój si luby nie oddali ! >

I dobra pani Janowa,
W zachwyceniu caa

,

Nie wyrzeka ani sowa.
Tylko na patrzaa

Okiem tkliwej mioci — za ca nagrod
Gaszczc go bia rczk po pod siw brod.
A nie prdko, nie prdko rzeka: nO, mój luby I

Dobre niebo spenio wszystkie moje luby,

Z krwawych bojów wracasz cay,
Otoczony blaskiem chway;
Lecz ile ta twoja chwaa
Gorzkich ez mnie kosztowaa!
Nie oddalaj si odemnie

,

Zaniechaj tych banków ju.
Mnie tak z tob y przyjemnie!

Tutaj , tutaj , na mem onie
Uwieczone twoje skronie

Po wojennych trudach zó!
Suchaj ! gdyby móg to skronie

Zoy na twej lubej onie
W dawnej Jagieów koronie!

Wtenczas ja — twoja Janowa,
Byabym polska królowa.

Zosta tutaj, w Warszawie. Ksi Czartoryski,

Mówi, tronu bardzo blizki
;

Wtenczas ksina Adamowa
Byaby polska królowa.

O! tej myli nie znios — jelim tobie mila.

Zrób to, drogi mój Janie, bym królow bya.
Nie uwierzysz, jak twej onie
Do twarzy bdzie w koronie!"

Tak pod myrtem w Warszawie, na mioci onie,
Drzyma stary Wallenrod przy siwej Aldonie

,

Wielbic sercem rycerskiem powane jej wdziki,

A tymczasem dokoa zbliay si burze,

A zagrzmiao w czarnej chmurze :

Banko Ostroki!
Po którem do Warszawy , do najdroszych stopek

Przyniós pan Jan wawrzynów may tylko snopek.

I pewno si tam w niebie zasmucia dusza

Nieboszczyka bankiera, pana Tadeusza!

Ju byo wywicono; tu pitka — tam as!

Pan Jan siedzia spokojnie, a klub do kabaki,
Sejm poczciwy wyplata koszaki opaki:

Mia po temu cz*s.
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Jak zaczli radzi, doradza, odradza,
W liontramarszach si przechadza —

W taki wpadli las

,

e ua wieki zapomnieli,

e ju cakiem nie wiedzieli.

Co wprzódy wygrywao: pitka czyli as?

Fana Jana na sejmie

Poegnano uprzejmie.

Chod ty, panie Henryku!
Potrzebni nam wodze.

I nabrali bez liku

Pierwszych lepszych po drodze.

Kraj chcia pitk, asa klub:

Poszed as zdradziecki

I wykopa dla nas grób :

By to Krukowiecki!

le byo gra na polu — zaprosi do miasta.

W tym dniu zgrozy i niesawy
Wszed Mikoaj do Warszawy
I powiedzia « basta !»

A my, wierni samym sobie,

W krwawej rzezi , w krwawym mordzie

,

Wolelimy poledz w grobie,

Lub pój ua wiat szeroki w dniach smutku i zgrozy

,

Polsk piersi zaludnia europejskie kozy —
Ni si spodli na akordzie!

Lecz tuacze, niedobitki.

Dzi bez kraju i bez stali;

Zgrani do ostatniej nitki,

Cóemy przegrali?

W mzkiej piersi serce bije,

W mzkiej piersi Polska yje;
Przyjdzie jedna talija — i wszystko odbije!

Kady z nas , dziki Bogu
,

Wielki bankier — mao który

Patrzy na dó — bo z natury

Przywyk patrze ju do góry.

I dzi spojrzyj w okoo : kogo w wizach wlok
Na Sybir lub do kozy, jak szeroki wiat,

A on wznosi dumne oko

Z pogard z za krat

;

I oddech jego piersi i jego spojrzenia

mielsze i pogodniejsze ni tchnienie Europy,
Co caa siedzi w kozie wasnego spodlenia,

Przytoczona ciarem tamerlaskiej stopy;

A on wielki, i z za krat

Idzie banko, cho o wiat —
Na me sowo wierz lepo : to pewno nasz brat.
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"VY dziwnie zgodnej st3'cznoci z tymi równymi poetami

pielgrzymstwa stanli pisarze jego biblijni. Pierwszy na tern

polu wystpi Mickiewicz w dziele pod zapisem: Ksigi
narodu i Pielgrzymstwa polskiego. I musiaa to by
praca godna mozou i talentu twórcy swojego, kiedy podaa
nastpnie myl i wzór Lamenemu do uoenia na podobny
sposób, równie przedziwnyci i na cay wiat gonych:
Sów wieszczych i Ksig ludu. Zanadto znana jest

powszechnoci polskiej ta praca Mickiewicza; wszake dla

zblienia i porównania innych prac emigracyjnych na tej

drodze, musz si posuy krótkim tego stylu i tej myli
jego przykadem, zostawiajc obszerniejszy rozbiór na pó-

niej :

('Jestecie w pielgrzymstwie waszem na ziemi cudzej, jako

by lud boy na puszczy.

"Strzecie si w pielgrzymstwie waszem iityskiwania , na-

rzekania i powtpiewania. Grzechy to s.
'(Wiecie, i gdy lud boy wraca do ziemi przodków, do

ziemi witej, tedy pielgrzymowa w puszczy, a wiele

z ludu boego tsknio i mówio: — Wrómy do Egiptu,

bdziemy tam w ziemi niewoli, ale bdziemy mieli obfito
misa i cebuli. —

'(I powiada pismo, i Bóg obraony przeduy piel-

grzymk narodu, a dopóki wszyscy ci, którzy tsknili, nie

wymarli na puszczy, bo aden z nich nie mia ujrze ziemi

witej.
.'Wiecie, i byli drudzy midzy ludem boym, którzy nie

ufali prorokom swym i mówili: — A jake zdobdziem zie-

mi przodków, kiedy mamy przeciw sobie króle mocne i ludy,

jako ludy olbrzymów ? —
«I powiada pismo, i Bóg obraony tern niedowiarstwem,

przeduy znowu pielgrzymk narodu, a wszyscy ci, którzy

wtpili, pomarli na puszczy; bo aden z nich nie mia ujrze
ziemi witej.

"A nie tylko ci, którzy gono narzekali i wtpili, ale

i ci, którzy w sercach swych narzekali i wtpili, pomarli
take ; bo czyta Bóg w sercach jako w ksice otwartej, cho-

cia dla drugich zamknita jest.

« Przeto strzecie si grzechu narzekania i wtpienia,
abycie nie przeduyli dni pielgrzymstwa naszego.
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«A jako w obozie ludu wybranego byli ludzie zaraliwi,

chorujcy na lepr, czyli trd, tak i midzy wami trafiaj

si ludzie zaraliwi, to jest li Polacy; od tycli uciekajcie,

bo nad trd zaraliwsza choroba ich. Po tych znakach za
poznacie chorob ich.

((Czowiek zaraliwy nie wierzy w zmartwychwstanie Pol-

ski, chocia bi si o nie i pielgrzymuje o nie. A choroba

jego pokazuje si w sowach takich : — Wiedziaem, e
powstanie byo gupstwem, ale biem si walecznie za

spraw powstania, jako dobry onierz; wiem, i niepodo-

biestwem jest odzyska Polsk, ale pielgrzymuj jako czo-

wiek honorowy. —
((Skoro posyszycie takie sowa, uciekajcie, zatknwszy

uszy i doniecie starszym; a starsi natychmiast czowieka

zaraliwego zoy winni z urzdu, jeli jest urzdnikiem,

i kaza mu si namyla w domu przez pewn liczb dni.

((A po tej liczbie dni obaczy, czy si wyleczy i czy

wstpia we wiara; a jeeli si wyleczy i wyrzeka si
grzechu, tedy ogosi go czystym i przyj znowu do piel-

grzym stwa.

((Jeli za choi'y te same sowa co pierwej mówi bdzie,

tedy napitnowa go, ogaszajc, i jest nieczysty. I wszyscy

od niego ucieka maj, od widoku jego i sów jego, bo ani

jest dobry onierz, ani czowiek honorowy, ale gupiec

i zonik.
«Bo jeli w bitwach szed na ogie, tedy i ko, na któ-

rym siedzia powstaniec i bód go ostrogami, i ko, który

wióz armat pod biczem furmana, szed w ogie; a mona
nazywa konia dobrym onierzem?

«A jeeli zaraliwiec mówi, i bije si dla honoru,

tedy i ten rozmiowany, który mci si, zabijajc sztyletem

rywala swojego, mówi, e si mci za honor; a có znaczy

guj)i, bawochwalczy honor taki?

« Zaprawd , mówi wam , i onierz , który walczy

bez wiary w dobro sprawy swojej, zwierzem jest, a do-

wódzca, który prowadzi na bój bez wiary w spraw swoj,

rozbójnikiem jest.

« Czowiek zaraliwy bije si w polu i zabija dwócli nie-

przyjació, a wróciwszy do namiotu, psuje serca onierzy
i zabija dziesiciu swoich na myli.
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«Jest on podobny do czowieka, który chodzi do kocioa
i klczy; a wróciwszy do domu, mieje si przed dziemi
z Boga i wiary.

«A nieci sig tomaczy, mówic: i co innego jest post-
powanie i czyn, a co innego myl i mowa — bo przeciwko

ojczynie mona ciko grzeszy mow i myl, a kady
z tych grzechów nie ujdzie kary swej.

« Te s ostronoci przeciwko zaraliwym w pielgrzymstwie

polskiem.))

Wkrótce jako potem pojawio si w tyme samym stylu

pisemko pod napisem: Poselstwo z ziemi ucisku do
synów jej w rozproszeniu. Wydawca jego, Stefan

Witwicki, uprzedzi w przedmowie, e autor dzieka tego,

nie wiadomo mu kto, a nawet gdzie mieszkajcy, przysa je

na jego rce, dajc, aby dane byo do druku, i e on tern

chtniej uczyni zado daniu, e znalaz w pimie tern

wiele rzeczy mdrych, gboko pomylanych, piknie wyra-

onych , a nawet nadzwyczajnych i cakiem nad pisarstwo

wieckie wzniesionych. Jako nie mogo by inaczej, skoro

potem si okazao, i dzieko to jak pierwsze byo utworem

wielkiego i nad wszelki wyraz wzniosego poety, Adama
Mickiewicza, tak owo drugie pochodzio take od wielkiego

i nad wszelki znów wyraz serdecznego poety, Kazimierza

Brodziskiego. Pielgrzymstwo polskie czytao z uwag i za-

jciem ten wylew szlachetnej duszy; lecz e w nim znalazo

kilka rzeczy dotyczcych posannictwa swego, których skoa-

tana i zbolaa dusza poj i odgadn nie moga, dla

tego czuo si w obowizku odpowiedzie mu w swojem so-

wie pielgrzymskiera, czyli w Odprawie posa, tak toma-

czc swoje widzenia:

« Na wszystko i na wszystkich bdzie kiedy sd , i na

wszystko i na wszystkich bd sdziowie take.

('Ale jako dobry sdzia, zanim wyrok wyrzecze , wprzódy

si w sprawie rozpatruje gboko, tako i my wzajem si

w sobie rozpatrywa dzisiaj winnimy, aby, kiedy sd przyj-

dzie, wszystko gotowe byo.

«A czas i miejsce zaiste doskonae do ledztwa i wywodu
sownego mamy.

((Bo pielgrzymstwo nasze jest jako zwierciado czyste,

a niedola nasza jest jako kamie probierczy.

ZiENKOwicz, Literatura. I. 16
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«A jakim si kto w tern zwierciadle, a na kamieniu tym

pokae, taki wyrok w swoim czasie mie bdzie.

((Wic nie mówcie, o bracia! w pokoju i bezpieczestwie

bdziecie mogli zdaniami si ciera, gdy zaprawd, nie

byo i nie bdzie moe do rozpraw a narad lepszego, oraz

dogodniejszego czasu i miejsca, jako tu, na tem naszem

pielgrzymstwie, dzisiaj one s.

« Stoczmy ze sob. tu walk, abymy tam wszystkie siy

nasze na wspólnego wroga obróci mogli.

«A byo ju wiele razy tak w Polsce, e gdy dziaa

a bi wroga potrzeba byo , zbieglimy si w rad ; ale oto

za krótki ju czas do narady by, wic nie wiedzc, co ro-

bi, mówilimy do wroga: Powiedz wrogu, co pocz?
((I nie krzyczcie na niezgody a kótnie nasze dzisiejsze,

albowiem jako kótnia a niezgoda ze i zabójcze s, tak

jedno a lepa zgoda nieraz take prowadz do zguby.

((Bo i oto, nie szukajc w dziejach starej przeszoci

wzorków, czy wiecie, jakie nad jednoci powstania 1830 r.

zrobi postrzeenie pewien pielgrzym uwany?
((W jednoci oczekiwalimy przez trzy miesice, a ze-

chc nas urzdzi, uzbroi i na Moskw prowadzi; w je-

dnoci stracilimy te trzy miesice na niczem, pewni, e je

nasi naczelnicy na co uywaj wielkiego; w jednoci wie-

rzylimy, e ukady z Konstantym naprzód, a jpotem ze

wszystkimi ciemij'cielami, cara nie wyjmujc nawet, na

dobre nam wyjd; w jednoci poddalimy si pod rozkazy

cywilnej i wojskowej starszyznj', która za Moskalami pu-

szya, wierzc w jednoci, e j duch wity nawiedzi;

w jednoci zwycialimy przez dziesi miesicy Moskali, nie

posuwajc si ani na krok naprzód; w jednoci zoylimy
bro niezwycieni; w jednoci oddalimy ojczyzn nasz,

w kajdany; i w jednoci poszlimy na tuactwob)

Do szeregu tego oddziau pism , na pielgrzymstwie zjawio-

nych, doda naley: Sowa boe do ludu polskiego,
które — czy dla tego , e poruszay mnóstwo zada najy-
wotniejszych, czy e byy streszczeniem poj nowoczesnych,

czy dla tego , e si pojawiy w chwilach najdraliwszych

i najboleniejszych, bo po zawodach usiowa w Poznaskiem
i po straszliwych wypadkach rzezi galicyjskiej — przez je-

dnych DftOe za zbyt chwalone, a przez drugich za zbyt
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ganione byy. Moe stosownie bdzie, e dzisiejsza po-

wszechno tre ich odwieajc w pamici, sama je przez

si sam oceni. Pisarz po rozwiniciu ogólnych praw i obo-

wizków czowieka w ludzkoci, tak nastpnie do polskiego

ludu przemawia:

((Teraz czas wam powiedzie, bracia! dla czego wy nie

macie ojczyzny, ani rzdu wasnego, ani sami okoo dobra

swojego radzicie; a powiedzie wam ca prawd, nic z niej

nie ukrywajc; bo prawda jest to sam Bóg, i zasania pra-

wd przed ludem
,
jest to Boga przed nim zasania.

(( Bóg przed wiekami dajc ojcom waszym za ojczyzn t
ziemi, któr dotd zamieszkujecie, a która Polsk si zowie,

kaza im, jako dzieciom jednej matki, kocha si i y wie-

cznie w braterstwie.

c( Ojcowie nasi dugo byli posuszni temu przykazaniu bo-

skiemu, a dopóki go przestrzegali, ojczyzna ich bya potna
i wielka, a oni szczliwi i wolni.

((Z maego zawizku nad brzegami Wisy rozcigna si

ona szeroko od jednego do drugiego morza; a rzekami i gó-

rami odgrodzia si na wschód, poudnie i zachód od zych
ssiadów, na zgub jej czyhajcych,

((Niedwiedzie Wielony, wilki Halicza, zmory kau
pomorskich, szy uaskawione, szy pokorne je z jej

rki, albo zalega u nóg jej pokotem; ory ze skrzyde

swoich ploty jej koron i wyszego na ziemi nie byo nad

ni mocarza.

((Szczliwe byy jej dzieci; gdzie stpiy, po smugach pod

nogami ich tryskay zdroje miodu i mleka, rumieni si czer-

wiec i wonia bursztyn. Wszystko, czego tylko czowiek za-

potrzebowa moe, przepeniao ich ziemi.

« Przedwieczne dby, niebotyczne jody, najrozmaitsze

zboa, roliny i owoce, okryway nieprzejrzane okiem any
jej ; nieprzeliczone stada wszelkiego rodzaju pasy si po nie-

przekoszonych jej kach; miljony ptastwa wieszay si w po-

wietrzu; roje pszczó w pasiekach; ryby przepeniay wszyst-

kie jej jeziora i rzeki; a sól, marmur, elazo i mied nie-

przebranemi pokady zalegay wntrznoci jej ziemi.

((Godni cudzoziemcy przychodzili do niej jak do spi-

chlerza, zakupywa jej zboe i swoje w niej zostawiali bo-

gactwa.

16*
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(.By dostatek w domu i w polu, po paacach miejskich

i po sielskich zagrodach.

(I Bya wolno osobista, oraz wolno myli i mowy —
kademu byo wolno modli si obyczajem ojców i czci Boga

jak go czcili ojcowie.

«By spokój i wesele wewntrz ojczyzny; na wiat cay

bya powaga i sawa. A jeeli z wrogów który zakomi si

na jej bogactwa i napad jej granice, tedy wnet szczerbiec

polski przeposzy go za dziesite góry i wody.

((Przez dugie a dugie wdeki tak ya kochana ojczyzna

wasza Polska, wierna Bogu, szczliwa w sobie i poyteczna

ssiadom.
((Mowie jej rycerscy nigdy nie napastowali adnego

narodu, ale bronili chrzeciastwa od pogan i barbarzyców,

nioscych niewol.

((I szy me Polski na obron chrzecian w kraje dale-

kie: z Wadysawem pod Warn, a z Sobieskim pod Wiede,

na obron wschodu i zachodu.

((Nigdy za polscy rycerze nie zabierali ziem ssiednich

gwatem; ale przyjmowali narody do braterstwa, wic je ze

sob dobrodziejstwem wolnoci.

(d nagrodzi im Bóg; bo wielki naród Litwa poczy
si z Polsk, jako m z on, dwie dusze w jednem ciele.

A nie byo przedtem takiego poczenia si narodów. Ale

bdzie.

(d da Bóg mom wolnoci, i wszyscy nazywali si bra-

ci, i najbogatsi i najubosi. A takiej wolnoci nie byo ni-

gdy przedtem. Ale bdzie.

((Alici szatan dumy i rozj)usty, ów stary sprawca wszego

zego na ziemi, pozazdroci Polsce bogosawiestwa tego

i rzuci ko niezgody pomidzy jej synów, szepcc do ich

uszu zdradziecko: — Po co y macie jak bracia i uywa
wszyscy darów boych porówni? Bdcie jedni panami,

a drugich na poddanych i niewolników, czyli chopów
obrócie.

(il tak bezbona rada szatana trafia do niektórych synów
szczliwej dotd ojczyzny — i rozdzieli szatan naród dugo
wolny i równy na panów i na chopów; i odda w rce pa-

nów ycie narodu i ycie chopów; i natchn jednych nie-

nawici dla drugich; i odebra rozum jednym i drugim, aby
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potem wzbudzi nieprzyjació obcych i wszystkich ich poda
im w kajdany.

(<A skoro Bóg postrzeg to obkanie straszKwe ulubio-

nego sobie narodu, zaraz, niewyczerpany w dobroci i mio-
sierdziu swojem

,
posa mu swych nauczycieli, którzy mówili

mu: — Wy wszyscy jestecie dziemi jednego ojca Boga,

jednej matki ojczyzny. —
"I ten wspólny ojciec nie ujarzmi jednych braci dla dru-

gich i nie powiedzia jednemu z nich : Bd panem! — a dru-

giemu: Bd poddanym jego!

«I ta wspólna matka ojczyzna nie zna adnej rónicy
midzy dziemi swojemi i wszystkie je kocha i miuje
jednako, aby wszystkie kochajc si i miujc wzajem, wszyst-

kich darów boych uyway porówni.

«Nie mówcie tedy jedni, e idziecie od Sema, i e dru-

dzy id od Chama lub Jafeta; bo zaprawd wszyscy po-

chodzicie od Boga i wszyscy stworzeni jednako, brami sobie

jestecie.

((Miujcie braci w braciach, a nie obracajcie ich na pod-

danych i niewolniki; bo zaprawd: nastpi postronny nie-

przyjaciel, a jwszy si za ten rozbrat wasz, mówi bdzie:

Kozdzielio si serce ich, teraz pogin! — I czasu tak do-

brego do wszego zego , a na swoje tyrastwo pogodnego,

zapewne nie zaniedba.

«I ten rozbrat bezbony przywiedzie na was niewol,

w której wszystkie wasze wolnoci uton i w miech si

obróc. I bdzie suga równo z panem, niewolnica równo

z pani swoj, bogaty z ubogim, i ten co wydar mienie

równo z tym, co je straci, jak bydlta w jarzmie nie-

przyjaciela!

((Wocie i ziemie wielkie, które si wlay w wasz ojczy-

zn i w jedno ciao z ni zrosy, odpadn i rozerw si dla

rozbratu waszego, przy których potna bya rka i moc
wasza i nieprzyjacioom straszliwa. I bdziecie jako wdowa
osierociaa, wy, cocie drugie narody rzdzili.

((Jzyk wasz, w którym samym ta ziemia midzy wielkiemi

onemi sowiaskiemi woln zostaa i naród wasz pogubicie;

ostatki tego narodu tak starego i po wiecie szeroko roz-

kwitnionego potracicie; i w obcy si naród, który was nie-
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nawidzi, obrócicie, jako to si inszym, którzy was w tym
rozbracie poprzedzili, zdarzyo.

«I bdziecie nie tylko bez rzdu swego i bez wybierania

jego, ale te bez ojczyzny i pastwa swego; wygnacy,
wszdzie ndzni, wzgardzeni, ubodzy, wóczgowie, któ-

rych pojjycha nogami tam bd, gdzie was pierwej waono.

"Gdzie si na tak drug ojczyzn zdobdziecie, w któ-

rejbycie tak saw, takie dostatki, pienidze, skarby

i ozdobnoci oraz roskosze mie mogli? Urodzi si wam
i synom waszym taka druga matka? Jako t stracicie, ju
o drugiej nie myle !...»

Tak mówili, ale glos ten ich przeszed gosem na puszczy.

Albowiem jako jabko, które kiedy wewntrz psowa si
pocznie, ju mu trudno osta si przed zgnilizn, tak oni

obkani podmówieniem nieczystem, coraz dalej brnli w nie-

prawo.
Straszne byy to czasy! Co krew w yach lodem cinao

w przepowiedni, spenio si teraz na jawie i do jotj-.

Uciniona i zrozpaczona szlachta, nieraz jeszcze zrywaa
si do broni na ciemizców i najezdników swoich; lecz e
dumna szlachectwem, a zazdrosna swoich wolnoci, nawet
od wolnoci walczenia z ni pospou lud odpychaa z pogard,
wic zawsze upada pod ciarem krzya, który braa na
karki swoje.

Któ z was nie sysza o Puawskich i o Barskiem po-

w^staniu? O Kociuszce i Kacawicach? O Dbrowskim,
o czasach Napoleona?

I potem patrzalicie wszyscy oczy wasnemi, jak krew
stu bitew strumieniami jjo polskiej spyna ziemi.

A wanie czasu onego stao si zgorszenie, jakiego do-

td przykadu w dziejach Polski nie byo : bo oto ci, co

w kilku bój bohaterski z najpotniejszym z wrogów poczw-
szy, wiat cay zadziwili odwag — teraz sto tysicy zbroj-

nych onierzy, sto armat i sto wozów prochu i zota bez

musu, dobrowolnie pod nogi rzucili.

Otó Bóg widzc ten upadek nieszczsny najmniejszego
z narodów, zeszed na gosem strasznym, w pomieniu armat

woajc

:

(I Sta na nogi plemi o sercu kamiennem ! Porzu próg.
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ttórego z bratem podzieli nie chciae! Id w wiat, gdzie

ci oczy ponios, przez morza, rzeki i ldy!

•e<Id cigle, id bez koca, póki granic ziemskiego krgu
nie znajdziesz! A gdzie zechcesz usi, tam ziemia pod tob
ustpi ! I lecie bdziesz mimo woli , mimo si twoich

!

«A gdy idc midzy obcymi, wycigniesz rk do obcych,

proszc o szklank wody, obcy rozumie cig nie bd i po-

dadz ci szyn czerwon.

(d w kadym oboku, w kadej chmurze widzie bdziesz

dom twój wspaniay i próg, na którym tronowae! Ale

kiedy si zbliysz, wszystko zniknie w zamroczu mgy bez-

dennej.

(' I ciga ci bdzie w wdrówce twojej woanie nie-

ustanne, szydercze: Oto jest pan polski, któremu pi^zed wieki

nie do byo ziemi polskiej, eby si ni z oraczem po-

dzieli; a oto dzisiaj nie ma kamienia do podoenia pod
gow , i nie wolno mu oderwa gwodzia od drzwi cudzych,

eby si nim przebi i zakoczy pokut swoj.

«A gdy tak w marnych pokusach wygnaca tarza bdziesz

twe tuacze wrzody j)o obcych mieciach, rozedr ci razem

katusze winia na ziemi zawojowanej, któr, bro odrzu-

ciwszy, odszede!

cl zobaczysz dzieci polskie gnane w kibitkach i pieszo,

wród uralskiej zawiei , na stepy Irtyszu i Leny ; to znów te

same dzieci zrodzone z cudzoziemki, na katownej pielgrzymce,

przeklinajce urodzeniu swojemu i wymylajc na ojca nie

polskim jzykiem!

«I zobaczysz modzieców polskich z dgolonemi gowami,

w szynelach sodackich, maszerujcj'ch w imi cara stadami

na takt piszczaki, pod celne strzay gwintówek czerkieskici
;

to znów tych samych modzieców przeciwko Beduinom

arabskim i gierylasom hiszpaskim, którzy w niczem nie za-

winili.

"I zobaczysz ojców Y^olskich, zaprzgnitych w parze

z woami do puga i pod stra knuta carskiego, wydobywa-

jcych ruble, smo i cukier z krwi dopiero zakrzepej w ro-

wach Grochowa i Ostroki; to znów tych samych ojców

odartych i siwych, dogorywajcych po mieciach obcych.

"I zobaczysz drog Polsk, drogie pastwo twoje,
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tam szarpana hakami zbójców — tu wystawion przez

wasnych jej synów na wzgard i pomiewisko obcych!

(<A w widzeniu tem strasznem zestarzejesz si, posiwie-

jesz, zbrodziejesz jak Aswerus ; z dziecka zostaniesz mem
i baga bdziesz nie ju gosem pisklcia, ale rykiem Atlasa,

eby si to widzenie z pieka skoczyo.

»

I stao si jak Bóg zapowiedzia.

W pokutnej Wosienicy tuacze po obcych progach przez

lat dziesitki ywic si w krwawym pocie zapracowanym
chlebem, poznali co jest nieszczcie, i gód, i ndza, i nie-

wola, i ponienie — i poznali wszystkie grzechy ojców swo-

ich i swoje, i na wieki przeklli nieszczliwy rozbrat, który

dzieci jednej matki rozdzieli.

zy ich od lat dziesitków dniem i noc pynce, oblay

stopy tronu Przedwiecznego i zmyy wszystkie ich i ojców

ich bdy i winy.

I przebaczy Bóg im i ojcom ich, jako przebacza kademu
grzesznikowi, gdy ten skruch w sercu swojem obudzi.

I wnet z ziemi wygnaca ozwali si bracia tuacze do

braci w ziemi ojczystej, bagajc a zaklinajc ich na rany

Matki Ojczyzny, aby braci w braciach uznali,
a na wieki bratni mioci w równoci poczyli si
z nimi.

I okaza zaraz Bóg zlitowanie swoje nad pokutujcym
narodem, bo gos ten z ziemi wygnaca nie przeszed w ziemi

ojczystej bez echa.

Ockno si sumienie, tumione dugo swawol i zbytkami,

e wkrótce od koA|a do koca, po caej jak szeroka i duga
ziemia ojczysta, jeden rozleg si gos: ((Chop to nasz
brat! Syn jednej z nami matki! Z krwi jednej jak
my Polak! Jak my pan woli i osoby swojej!
I dziedzic ziemi polskiej! I zkde ma pole-
dniejszym by od nas? I na wasno nie mie
ziemi kawaka? Uznajmy brata w bracie! I od-
dajmy mu prawo jego! I oddajmy mu wolno
jego! I powrómy mu ziemi jego, on wasno
jego na wasno jego!

Alici ten sam duch zy, który przed wiekami by braci

przeciw braciom podburza, rozpocz na nowo swoje wichry

nad Polsk.
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I zaraz da jej wrogom rad szataska, aby lud udzili

obietnic, podziau wszystkich gruntów dworskich na jego

wasno wyczn. A za ludowi chytrze szepta pocz, e
szlachta le o nim myli, wic by z wrogiem przeciwko niej

trzymali.

A uczyni to szatan z ludem, jako przed wiekami by
uczyni ze szlacht, kiedy j podmawia przeciw ludowi.

I uczyniy wrogi, co im szatan powiedzia; a szatan wy-

peni, co obieca wrogom.

I stao si, e synowie ludu rk sw na braci swych

podnieli i mordowali swoich braci i siostry swoje, i targali

si na matki, braci ich w ywotach swych noszce.

A kiedy im mówiono: Przebóg! Jak popeniacie zbrodni?

Oni odpowiadali: — My jej nie popeniamy, tylko rozkaz

wypeniamy cesarski.

A kiedy im mówiono: Przebóg! Co za nienawi!
I gdzie si podziaa mio wasza dla braci? Oni odpowia-

dali : — Nie my ich nie nienawidzimy, tylko posuszni jeste-

my rozkazowi cesarza.

A kiedy im pokazywano Boga przez nich podeptanego,

oni odpowiadali: — Tak nam z Bogiem cesarz zrobi roz-

kaza.

Zaprawd, zaprawd, nie byo nigdy straszliwszego sza-

taskiego uwiedzenia jako te!

A skoro owa straszna wie dosza do wyzwolonego

grodu , e ten , co najpierwszym ksiciem chrzeciaskim
i cesarzem katolickim si mieni, pierwszy popchn braci

i braciom za gowy braci zapat przyobieca — wnet sabe
niewiasty i dziatki niewinne, starcowie z obielaym wosem
i powani kapani w szatach kocielnych, z Zbawicielem

rozcignitym na krzyu w rku, z chorgwiami rozwini-

temi, szli bez broni, szli w procesji witej, tam, kdy krew
niewinna najhojniej si polaa, i piewajc psalmy pokutne,

nieli w kielichach i monstrancjach witych, z krwi i cia-

em paskiem pospou, sowo: wolnoci i równoci, braciom

obkanym, które im, braciom pomordowanym, w swojej dla

nich mioci zgotowali, a które zbawi ich miao.

Bracia galicyjscy, bracia nieszczni! Cóecie zrobili

z niewiastami, z niemowltami, ze starcami i z kapa-
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nami waszymi? I cóecie zrobili z krwi i ciaem Boga

waszego ?

Krew cina si w yach, ciao drtwieje, jeyli do pod-

niebienia przyrasta, serce z alu rozpada si w kaway, na

wspomnienie samo tego szalonego obkania waszego.

Bracia! Bracia zalepieni i obkani! Popenilicie zbro-

dni, jakiej na wiecie boym przykadu dotd nie byo.

Krwi bratni, rodzim, serdeczn, zbryzgalicie stopy

tronu boego, które wieo zami pokuty bracia wasi

obmyli

!

W przenajwitszym sakramencie samego podeptalicie

Boga!

Biada wam! Biada! Biada za ycia tego i po mierci

wam biada! Jeli nie postrzeecie si w obkaniu, a nie

usuchacie gosu, którym dzisiaj Bóg przez usta moje do

was przemawia! Jeeli zamiast gosu Boga waszego, sucha
podmów szatana i trzyma z wrogiem bdziecie! Jeeli

iibroczonych krwi bratni rk waszych nie obmj-jecie w krwi

wrogów

!

Aza nie wiecie, jako Bóg kai'ze tych, którzy nie su-

chaj sów jego?

Anioy, wybrane dzieci, a strcone zostay z wysokoci
niebios a do dna pieke, e powstay naprzeciwko jego.

Narody cae wj^plenione s do szcztu, e guchymi na

gos jego byy ; i gdzie niegdy wielkie i bogate wznosiy si

zamki i ich grody, chwast dzisiaj i j^okrzywy rosn.

Sprawiedliwy i sui'0wy sdzia jest Bóg — i jake puci-
by pazem najwiksz zbrodni ze zbrodni, bo zbrodni bra-

tobójstwa? Nie wiecie co si stao z Kaimem, brata Abla

zabójc, i co si stao z pokoleniem jego?

I ustan wesela i muzyki. I nie bd popijajc piewa.
Gorzki bdzie napój pijcych!

O! miejcie lito nad sob i nad dziemi waszemi, do-

pókd czas aski boej jest.

A zapomniccie o tem i pójdziecie przeciw woli Boga, to

ukarze was Bóg i dzieci wasze z pokolenia do pokolenia.

Nieszczliwym dzisiaj — dalej gorzej wam jeszcze bdzie.

A bdziecie odrabiali paszczyzn Moskalom i Niemcom,

tylko wiksz jeszcze i uciliwsz, anieli dni jest w ty-

g-odniu!
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I bdziecie poddanymi i niewolnikami Moskali i Niem-

ców, wy i dzieci wasze; tj-lko jeszcze wrogi bd was w miej-

sce bydlt wprzga do wozów i pod jarzmo do puga!
I bdziecie równo ze zwierzty przedawani przez Moskali

i Niemców na targowiskach; tylko jeszcze gowy v.'asze mniej

bd od zwierzcych waone.
Biczowani i katowani we dnie i w nocy, odpoczynku

mie nie bdziecie; a gdy trudem znueni upadniecie po
drodze, natenczas krwawe cienie braci pomordowanych, on
ich i niemowlt niewinnych ze snu was budzi, wiecznie was

ciga bd.
I zapdz was wrogi, was rekrutów sptanych i zakutych

w dyby zbójeckie, na dalekie morza i ldy, gdzie pomrzecie

ze skwaru i mrozu, z pragnienia i godu, z trudów i chorób,

nie przykryci garci ziemi rodzinnej, bez zy i bez pogrzebu;

albo wyginecie w krwawych wojnach z ludami, o których

ucho nie syszao wasze i które wam nigdy adnej krzywdy

nie wyi'zdziy !

Obnaeni z narodowej odziey, pozbawieni mowy ojczy-

stej, odarci z wiary, któr wam ojcowie przekazali w spu-

cinie, ani si midzy sob poznawa, ani si wzajem rozu-

mie
, ani jak Boga chwali nie bdziecie wiedzieli

!

Przebranych i przechrzczonych na Moskali i Niemców,
wasne dzieci lka si bd; i samych siebie wstydzc, jedni

od drugich twarze wasze odwraca bdziecie; i ony wasze

przed w'ami ucieka bd, nie poznajc w was mów swoich.

I nazw was Niemcami i Moskalami! Wasz jzyk zapa-
cze si i zaczniecie po niemiecku i po moskiewsku gada.

Wasze wsie, wasze góry, wasze wody, wasi ojcowie w gro-

bach nie pojm w-as!

A gdy to ndzne ycie koczc w bolach i wyrzutach su-

mienia, woa do Boga o odpuszczenie grzechów waszj^ch

bdziecie, Bóg odwróci od was zagniewane oblicze swoje i za-

prze si w was dr-ieoi swoich, jakocie si wy jego zaparli)

A gdy staniecie na strasznym sdzie i Bóg zapyta was po

polsku jako Polaków: Cocie zrobili z ojczyzn? — A wy
nie zrozumiecie go nawet. Czy wiecie, co was wtedy czeka?

Przeklestwo i potpienie wieczne

!

Straszne byo, o bracia, to uwiedzenie wasze, ale dobiega

ju ono kresu swojego, bo zy duch na czas tylko opta
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proste dusze moe. Zniknie omamienie, jako sen cigki;

a za ocknieniem si bd bogosawi Boga. e im odj to

utrapienie. Albowiem nie przechodz z wiatrem sowa pana
nad pany. Niebo i ziemia przemin, ale nie przemin sowa
Wiekuistego. Chciejcie tylko, a stanie si, jako powiedziano:

((Bdzie wam wolno, jakiej dotd nie byo na
ziemi.') Co daj Boe! Amen!



KURS JEDENASTY.

wietnie janiaa na widnokrgu literackim gwiazda

poezji polskiej w ostatnich czasach ; wietnie z formy i tonu

;

i równie, jeeli nie wietniej jeszcze, z myli i ducha j
oywiajcego.

Poeci polscy ostatnich czasów, uwaani ze stanowiska po-

lityczno -narodowego, czyli potrzeby politycznej, narodowej,

przeszli nietylko wszystkich dawnych, acz wiele nieraz na-

rodowi zasuonych , ale daleko na tej drodze przecignli

poetów rónych epok wszystkich innych narodów. Czy to

jedno nie powinno by dla nas dowodem, jak wielk jest

moc naszego ducha narodowego, kiedj' si ten w swoim obo-

wizku poczuje?

Nie bya tak szczliw powie polska czyli romans
polski proz w ostatnich czasach. Wprawdzie wiele pisano

w kraju i na pielgrzymstwie powieci, ale krajowe prawie

wszystkie, acz nieraz z rzeczywistym rozwijane talentem, nie

zday si mie na widoku politycznej , narodowej potrzeby —
a za emigracyjne, acz miay pod rk dziwnej pod tym
wzgldem piknoci i wartoci utwory innych narodów,

z maym jako wyjtkiem nie potrafiy si wznie do ich

wysokoci. Miatoby by poezji tworzenie atwiejszem od

tworzenia prozy, lub czy moe nasz organizm polski sposo-

bniejszy do gwatownego , anieli agodnego wylania swoich

uczu? Ja sdz, e i jedno i drugie nie jest tu bez zna-
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czenia. W poezji jeden wykrzyknik cierpicego lub ucieszo-

nego a czujcego serca, z waciw poezji precyzj oddany,

pasowa moe pisarza na poet, kiedy powie odpowiedzie

musi wszystkim warunkom kunsztu i mistrzowstwa.

Z pierwsz, o ile mi wiadomo, na pielgrzymstwie powie-

ci proz wystpi roku 1833 Jan Czyiiski. Sam jej tytu:

Cesarzewicz Konstanty i Joanna Grudziska,
czyli Jakobini polscy, zwaszcza w chwili, kiedy bohate-

rowie romansu tego i w}'padki im towarzyszce wieo i go-

rco tkwiy jeszcze w pamici, musiaa by przychylnie

i ciekawie przez publiczno przj-jt. To te nie byo w tych

czasach ksiki bardziej rozrywanej , ciekawiej w kraju chwy-

tanej i czytanej, a przez policj ledzonej i ciganej; a to

samo jest ju w obec uwaania naszego , najwysz jej po-

chwa i zalet.

Trzy lata upyny potem do pojawienia si Irydjona
w r. 1886, o którym, jak i o wszystkich innych tego autora,

które w nastpnych latach pojawiy si z kolei, e i z formy

i z tonu, czy pisane proz, czy przeplatane lub te cakowicie

oddane werszem, bya ju mowa na waciwszem im miejscu.

Ale najwicej podobno obudziy rozgosu na pielgrzymstwie

i w kraju Powieci kozackie Michaa Czajkowskiego,

w jednym tomie wysze r. 1847; lecz za któremi szybko po-

sypay si naraz tego roku Wernyhora, w dwóch tomach,

Kirdali roku nastpnego, równie w dwóch tomach,

take dalej w dwóch tomach Stefan Czarnecki, powie
z Konfederacji Tyszowieckiej ; dalej r. 1840 Gawdy czyli

opowiadania z potocznego ycia z czasów ostatnich; Koszo-
wata, powiastka z czasów Koliszczyzny; Owruczanin, po-

wde historyczna z r, 1812; Hetman Ukrainy, powie
historyczna w dwóch tomach. Lecz czy ta zadziwiajca po-
dno tworzenia, czy nuca jednostajno obrazów, chara-

kterów i caego nastroju oraz rozwoju tych licznych podów;
czy nareszcie jzyk umylnie wj-amujcy si z pod jDrzepisów

jzykowych czystej polskoci, i styl szukajcy gwatem, a nie

zawsze szczliwie oryginalnoci i efektów, sprawiy, e te

powieci, co w pocztku narobiy tyle haasu i na obce jzyki

tomaczone byy
,
jak prdlco przyszy , tak rycho jako mg

si okryy przeszoci.



2oo

Inaczej rzecz si miaa z powieciami przez jednego

z krajowców ogoszonemi w Paryu od 1839 — -ii r. w czte-

rech tomach pod tytuem: Pamitnilii JMci Seweryna
Soplicy, czenika P ar na ws kie go. Talent niezaprze-

czenie je znaraienujcy, wybór przedmiotów ywo publiczno
obchodzcych, duch, którym je autor z wiedz i rozmysem
usiowa natchn, silnie zajy wszystkich. Ogoszone bez-

imiennie, tern bardziej obudzay ciekawo; a kiedy ogo-
szone prawie równoczenie w Wilnie 1841 r. Mieszaniny
obyczajowe przez Jarosze Bej, okazay uderzajce zbli-

enie wstpu, pojcia i denia Bejy do Soplicy, publiczno
bez wielkiego trudu odkrya, e autorem ich obu by Henryk

Rzewuski, zkdind publicznoci krajowej i emigracyjnej

znajomy. Bdy okryte wielkim talentem pisarskim, s tam
pod postaci chleba rozdawan trucizn, a lud pod wielu

wzgldami, jako si wyraa Lamenais
,

jest jeszcze w wieku

dziecistwa. I w istocie jest midzy stanem moralnym
dziecicia a dzisiejszym ludu pewne powinowactwo, uderzajce

zblienie. W jednym i drugim rozum rzuca niepewne

a krótkie bystki; w jednym i drugim duch, jak rola nie

tknita jeszcze lemieszem, czeka wrae, wzorów, pomysów,
które si jego i charakter wyrobi maj. Z jak troskli-

woci czua opieka ojca i matki winna uprawia i kierowa
pierwsze rozwijanie si dziecicia? To, co ojciec i matka

wo w gow i w dusz dziecicia , rozstrzygnie przyszo
jego; to, co z sowem i nauk pisarzów zleje si w wiar
ludu, tworzy przyszo ludu.

Z tego stanowiska ogldane powoanie pisarza, jest wiel-

kie, pikne, powane, ale i trudne take. To te dawniej

bywao, nie podejmowano si pisarstwa bez powoania, bez

dugiej, mozolnej i gruntownej nauki. Niegdy powoanie
pisarskie byo rkojmi wytrwaoci w zawodzie; nauka

owocem wszechstronnego dowiadczenia dugich i mnogich

wieków. Dzisiaj pisarz wanie dla tego czasem samodziel-

niejszym i poyteczniejszym si sdzi, e jest wolny, swo-

bodny, e go nie wstrzymuje w zapdzie ani ciki zapas

umiejtnoci, ani powoanie dozwalajce lekceway wrodzo-

nego niejako obowizku.

Wród takiego pojmowania pisarskiego urzdu niepodobna

zwraca uwagi na te roje pomysów , które codzie w wiat
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id. Spiera si i rozprawia z niemi, byoby to walczy
z cieniami. Ale kiedy zdania przeciwne rozumowi i publi-

cznemu, narodowemu sumieniu , rzucane s przez pisarza,

który ma wiele talentu, a wicej jeszcze zrcznoci do

wezwania, eby go suchano, wtedy owiadczenie si przeciw

staje si niezbdn powinnoci. Do rzdu dzie tego rodzaju

nale wanie : Pamitniki Seweryna Soplicy i Mieszaniny

Obyczajowe Jarosza Bejy, jedne i drugie pióra tego samego.

Jest to ju powszechnie znane i przyznane, e nie tylko caa
literatura emigracyjna, ale i krajowa, pomimo przeladowania

i ucisku najokropniejszego, bya w czasach ostatnich i jest

dzi wicej narodowa, patrjotyczna, a przeto i polityczna

bardziej nieli kiedykolwiek. Wida to w dzisiejszych dzie-

ach polskich
,

gdziekolwiek wychodzcych , w ich ttnie,

tchnieniu, w duchu je oywiajcym; wida to w tem gorli-

wem rozpatrywaniu przeszoci, w tem skrztnem odgrzeby-

waniu wszelkich zabytków, wszelkich pomników umyso-
woci narodowej; w tem nareszcie serdecznem a powsze-

chnem zamiowaniu prac i odkry tego rodzaju. Wspaniae
to i i)ocieszajce widowisko; i nie znamy nic szanowniej-

szego, nic witszego nad te usiowania narodu do rozbu-

dzenia w sobie ycia moralnego. Dzieje dowodem , e ile

razy naród jaki, choby najdusz i najcisz przygnieciony

niewol, postrzega si w ponieniu swojem, ile razy zat-

skni do niepodlegoci , tyle razy zstpowa do grobu starych

ojców swoich, wskrzesza ich myl swoj, cieszy si za-

bytkami dawnej ich potgi, sawy, cnoty, rozumu; dowodem
ruch dzisiejszy literatury w Polsce. Instynkt ten narodowy,

e jest nieomylnem przeczuciem zbliajcego si odrodzenia,

powinien by troskliwie rozwijany, pielgnowany, utrzymy-

wany, wszelkiemi popierany siami. Wszystkie wic pody
literatury naszej dzisiejszej winny by kierowane ku jednej

myli ywotnej, powszechnej, narodowej; wszystkie skupia
si okoo jednej chorgwi niepodlegoci Polski — wszystkie

piastowa Polsk. To polityka dzisiejszej literatury polskiej;

ni tylko przejci i kierowani pisarze polscy, godnie odpo-

wiadaj powoaniu swojemu , s godnymi synami matki

ojczyzny, godni imienia Polaków.

Ale przyszo nie jest jeszcze wszystkiem. Dzisiejszym

czytelnikom polskim nie idzie tylko o ciekawo prost:
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jakimi ich ojcowie byli? co robili? co zostawili? Przeszo
jest niezawodnie skarbem , ale w tem tylko , ozem ta przy-

szo zasili moe. Przeszo — przyszo! Jako za kto

na miejscu starego domu nowy wystawi pragnie, musi mie
myl przyszego swego budynku, tak te eby w tych skar-

bach przeszoci poszukiwa korzystnie, trzeba mie stale

pojt i wyrozumowan przyszo; wiedzie, co ztamtd do

nowej budowy przyda si moe; trzeba pracy, kierowanej

myl przyszoci. Kto bez tej myli zapuszcza si w prze-

szo, jest jak górnik bez wiata w podziemiach penych
skarbu; ten napróno krzta si albo szkodzi nawet budowie,

bo mci myl jej ogóln, grzeszy przeciw powoaniu pisarza

narodowego, oddalajc chwil wyzwolenia narodowego.

Ta jedna uwaga, zdaje si, wystarczy by powinna pisa-

rzom polskim do obrania najwaciwszej drogi w poszukiwa-

niach przeszoci. Tak jednak nie jest z wszystkimi. S
pisarze, którzy dla tego wanie pisz o przeszoci, eby j
albo ze wszystkiem, co w niej zego i dobrego byo, powró-

ci, albo si jej wyrzec zupenie. Myl to równie bezbona
jak bezrozumna. Bezrozumna, bo myl ludzka nigdy nie

stoi, ale postpuje wiecznie; bezbona, bo ateizm tylko

przypuszcza moe loicznie, e najwysza Opatrzno tak

zarzdzia pokoleniami, e w krótkiem swojem istnieniu nie

maj innego przeznaczenia nad powtórzenie bdów swych
ojców\ Rozumniejszy i bogobojniej szy sn by filozof po-

gaskiego Rzymu, kiedy pisa: « Szanuj j^rzeszo, mdro
i odkrycia mych przodków. Te odkrycia s moj po nich

spucizn, mojem dziedzictwem, albowiem oni dla mnie je

zgromadzili — oni pracowali dla mnie. Ale trzeba uywa
tej drogiej spucizny przodków jak dobry ojciec rodziny

-

zostawi wicej ni si odebrao, oraz zda mojemu po-

tomstwu dziedzictwo pomnoone, ulepszone, upikszone.

Zostao jeszcze i zostanie wiele do zrobienia, i nie bdzie
i jeden czowiek z tych, co si urodz w tysic wieków po
mnie, któryby nie mia sposobnoci dodania czego jeszcze.

»

Kie myla tak Henryk Rzewuski, kiedy pisa Pamitniki
Soplicy, mniej jeszcze kiedy pisa Mieszaniny Bejy. Jak dla

Soplicy, tak i dla Bejy przeszo Polski wanie z czasów

jej najwikszego zepsucia , otrtwienia i rozpusty, jest naj-

Zi^nKOWicz, Literatura. 1. J7
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najwyszym, najmilszym ideaem, alf i omeg spólnyeh ich

ycze i westchnie. I Soplica i Beja chwal starodawne

czasy i starodawnych ludzi, a w teraniejszych widz ^Yszystko

ze. Ale starego Soplic usprawiedliwia przynajmniej natu-

ralna mio swoich czasów i swoich ludzi; modego Bejg

chyba to tylko, e ducha swego wieku rozumie nie chce,

a o ludziach sobie spoecznych sdzi podug siebie. I ojciec

i syn, jeeli to zblienie midzy Soplic a Bej zrobi mo-

na, kochaj si w zbytkach; ale czy ojciec mia w tem ja-

kie widoki ^polityczne, czy chciaby jak syn jego widzie

zbytki jednych, a reszt narodu w ponieniu, ciemnocie

i ndzy — nie powdedzia; moe ba si powiedzie. Obaj

wreszcie okazuj wiele saboci do ociemniajcego wychowa-

nia. To te, jak z jednej strony jestemy przekonani, e
stary Soplica nie powiedziaby wielu rzeczy niedorzecznych

i niepotrzebnych, gdyby by wychowany w szkoach dobrze

kierowanych, tak z drugiej moemy zarczy, e gdyby on,

zwolennik przedewszystkiem karnoci, y dzisiaj jeszcze,

a sysza brednie syna swego, pewnieby go po staropolsku

na kobiercu ukara.

Jednem sowem, mody Beja odziedziczy wszystkie bdy,
uprzedzenia i naogi po ojcu. Z tego wzgldu s sobie po-

dobni; tylko e w synie odbio si to wszystko w daleko

wyszym stopniu. Ale jest wielka rónica midzy ojcem

a synem , wanie w najgówniejszej i najywotniejszej czci.

Soplica jest to stary szlachcic ze wszystkiemi narowami

i miesznociami, ze wszystkiemi bdami i przesdami prze-

szego wieku , ale Polak sercem i dusz ; nie cierpi najezdni-

ków, gorzej ni samego czarta; bije Moskali i Kiemców,

i ostatni kropl krwi swojej chtnie za ojczyzn przeleje.

Mody Beja nie odziedziczy tej najwyszej i najszczytniejszej

narodowej cnoty po ojcu. Mody Beja umizga si do wro-

gów, pali kadzida moskiewskiemu carowi; zowie go miosier-

nym, askawym i wszechmdrym
,
prawi o jego wadzy do-

broczynnej i kara nie lubicej , o usprawiedliwieniu jej

w potomnoci. Takie zapomnienie si, taka sromota nie

godzi si Polakowi, póki si on nie zajDar imienia Polaka,^

póki w nim serce polskie bije, póki mu obce straszne miano::

zdrajcy ojczyzny. Bolesny wyrzut! Ale bo te pisarz bardzo

bolenie dotkn serca polskie t ra, bardzo zasmuci ca
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Polsk, która po talencie rozwinitym w Soplicy czego si
spodziewaa innego. Gdyby jeszcze Soplica by obrazem
autora, tedy autor byby zakamieniaym szlachcicem, prze-
cie zawsze Polakiem; ale jeli autor odbi w Bejle swoje
myli, serce i dusz, tedy zatrzymujc pierwsze, nie moe
si poszczyci drugiem. Wielki to grzech, a tern wikszy
jeszcze, e autor udaje, i rozumie obowizek Polaka.
W obecnem pooeniu Polski, Polacy obojtni i ne-

utralni s niezawodnie szkod jej i zaka. Ale có powie-
dzie o Polakach , którzy wprost staj po stronie wrogów —
którzy wystpuj z opinjami wbrew przeciwnemi duchowi
narodu polskiego, jego nadziejom i pracom - którzy lepot
swoj do tego posuwaj stopnia, e a omielaj si gosi,
i: (.naród, który raz upad, nigdy ju podwign si nie
moeu?

Zakres przedmiotu nie dozwala obszernych wyjtków;
ograniczy si w nich musimy — to wszake, co przytoczy
trzeba koniecznie , da ostateczne wyobraenie utworu i au-
tora jego.

W Faucie Getego jeden z uczniów na zapytanie Mefisto

-

felesa: jaki sobie przedmiot obiera? «Ja chciabym, rzecze
obj wszystko, co jest na ziemi i niebie.)) Autor Bejy na
co podobnego w Mieszaninach zakroi. Jest tam wszystko
i nic, wiele i bardzo mao; ale nie ma adnego systematu,
adnego adu, wszystko rozstrzelone, rozbite, nieharmonijne.
Wida nawet wyranie zbieranin rónoczasow. S rzeczy
niezawodnie z czasów autora Bejy dawniejszych, studenckich
moe; s póniejsze i teraniejsze. Ztd rozmaito stylu,

poj i uczu. Autor Bejy nie by wida dawniej tem, czem
jest dzisiaj. Chwile modoci zwykle s ku dobremu, nieli
zemu skonniejsze; w tem wic, co z tamtych czasów weszo
do zbioru, przebija si niekiedy dusza i serce polskie, ale

wnet do tej czystej sukni starszy wiekiem, dzisiejszy autor
przypina co nieczystego, jakby si wstydzi swej przeszoci
polskiej i czystego stroju polskiego. Uwaany z tej strony
napis dziea, cakiem jest usprawiedliwiony. S to prawdziwe
mieszaniny dobrego i zego, piknoci i szkarady, uczu
szlachetnych z zapartemi, patrjotyzmu z odstpstwem. Czu
to sam autor, wiedzia e z ksik w wiat puszcza, kiedy
w pierwszym zaraz rozdziale: Scena w ksigarni — przemow

• 17*
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wyi\'czaj{jcym wprowadzi djaba i anioa, z którycli jeden

radzi autorowi spali rkopis, a drugi do drukowania go

podmawia.

« Anio. Czemuby nie mia drukowa*?

Djabe. Bo za ksika podoba si nie moe.
Anio. To jej czyta nie bd,
Djabe. Ba! eby kady mia rozum zej ksiki nie

czyta! Ale nie jeden bdzie si gniewa, rzuca, aja
autora, ale taki j doczyta — i tak si roznosi po wiecie.

Anio. Có straci ten, któremu ta ksika zaja kilka

godzin?

Djabe. Zawsze straci, bo obaczy przesadzony obraz

wad swego narodu.))

Rozmowa, jak kady widzi, bya dobra, tylko e autor

po szatasku z rad kadzie w usta anioa , a dobr w usta

djaba. Ale gdyby i tak byo rzeczywicie, jak to autor

przedstawi, to moemy go zapewni, e djabe, który

rónie przedzierzga si umie, wzi t ra posta anioa,

a autor z ksik w wiat puszczajc, nie anielskiej, lecz

djabelskiej usucha rady.

W odstpach pomidzy temi wietniejszemi , mniej lub

wicej poytecznemi, albo szkodliwemi utworami, pojawiay

si z mniej szera lub wikszem powodzeniem mniejsze albo

wiksze powieci, powiastki i gawdy Ludwika Orpiszewskie-

go, Michaa i Wincentego Budzyskich, Konstantego Ga-

szyskiego; drobne, ale zawsze prawdziwem namaszczone

artystostwem obrazki Lucjana Siemiskiego; Pan Sdzic,

czyli opowiadanie o mudzi i Litwie Jana Gasztowta; Sowa
prawdy dla ludu polskiego

,
przez bezimiennego , wyi^owiada-

jce sposobem powieciowym prawa i obowizki czowieka,

a oraz niewol i mczestwo narodu polskiego, i kilka

jeszcze innych. A w r. 1854 wystpi ze swoj, na wielkie

rozmiary pomylan i w trzech tomach ogromnych powieci

:

Akhadar, Edmund Chojecki, znany ju dawniej, najprzód

jako poeta z utworu G la, ogoszonego w Lipsku, a potem
jako pisarz polityczny i historyczy dzie ogoszonych w Ber-

linie: Czech ij a i Czechowie przy kocu poowy dzie-

witnastego stulecia, 1846 r. , a wkrótce potem, 1847 roku:

Rewolucjonici i stronnictwa wsteczne. Powie
Akhadar ma tytu arabski i godo te arabskie, a które
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wytomaczone na jzyk zrozumiay, znaczy ma: « Niech na

tych wina spadnie wypowiedzianej prawdy, którzy mi zmu-

sili do jej wypowiedzenia.)) Tytu i godo arabskie, ale

myl dziea najzupeniej i najczyciej polska. Rzecz dzieje

si na ziemi ojczystej. Obrazy paaców paskich j dworów

i dworków szlacheckich, lepianek chopskich, miast i kar-

czem; charaktery panów, szlachty, suby, mieszczan, cho-

pów, ydów, urzdników, odactwa, urlopników, z rozkazu

rzdu austrjackiego wywoujcych rze galicyjsk; zwyczaje

nareszcie , obyczaje , swawola i zbytki z jednej , a niewola

i ndza z drugiej strony, wybornie pochwycone, rozwinite

i przedstawione. Czasem moe uwaga niektórego z czytelni-

ków zmczy si rozcigoci obrazu! Ale autor wynagradza

to zaraz sowicie szczegóami penymi piknoci, charakteru

i interesu. Nie od rzeczy bdzie , czynic wzmiank o tak

znakomitym utworze
,
przytoczy sów kilka z zakoczenia,

którym autor zamyka t swoj ogromn, trzytomow, a na

dwanacie tomów w pomyle zamierzon prac.

ii-Haheas corpus , noU me tangere!» Oto goda, powiada

autor, które silniej dzi przemawiaj do zdrowych przeko-

na, anieli wszystkie czcze okólniki, dla jakich zamajaczona

ludzko szafowaa dotd krwi i yciem. Zasada wolnoci

osobistej jedynym jest kluczem na wszelkie zagadki polity-

czne, narodowe, spoeczne, obyczajowe i rodzinne. Rozp-
tane charaktery , osobistoci i energje unikn niepotrzebnych

przebojów, gorzkich odczarowa, marnotrawstwa si na walki

z chimer; wypotgowane swobod i prawd, otworz upu-

sty ycia, o jakiem teraniejsze spoeczestwo senne zaledwo

ma pojcie. Zaczem i poeta w czystszem ródle poszuka

natchnienia, sztukmistrz ujrzy si bliej witych ideaów

i powieciopisarz bliej bogich uroje, a na rozcie odemknie

serce przystpniejsze dzi smutkom i zgryzocie.))

Powieciopisarz ! A wanie te o niego nam chodzi w tej

chwili, zamiast wdzierania si na trójnóg sdowy, który

z prawa przynaley czytajcej publicznoci, lepiej postpi
wykazujc , co dzieje si na dnie duszy polskiego pisarza,

gdy tene bez obawy szponów cenzury bierze pióro do rki.

Gb myli autora chciaem odkry, jego przekonania wy-

spowiada, w jego nadziejach, trwogach, smutkach i pocie-

chach mu towarzyszy. Wreszcie co do powieci niech
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charaktery wprowadzon}'ch w niej osób same si broni
i tumacz. Oddawna w duszy poczte, schwytane po wi-
kszej czci na niezaprzeczonej prawdzie narodowego ycia,

nie od razu rozwiny si pod piórem pisarza. War czynnego

politycznego bytu dugo nie pozwala mu wycznie zajmowa
si powieci. Praca nad Alkhadarem suya autorowi cza-

sem za uciech przed rozpaczn teraniejszoci, czciej za

wytchnienie trudów podejmowanych na obcej niwie i w nie-

swojem narzeczu. Wygnanie dokonao reszty. Powie za-

czepiona na rok przed zgonem francuzkiej republiki , dobie-

gaa dalszego rozwoju w namiocie rozpitym na pustyniach

Sahary i znalaza wreszcie rozwizanie w tuaczych pielgrzym-

kach po Woszech i po Szwajcarji.

« Czyli koniec trzeciego tomu mona atoli zwa ostatecznem

rozwizaniem? ...Sam autor nie wie. Z osób, skadajcych
spryn dramatu, gówna przepada, znika bez wieci. Cie-

kawa jednak byaby pogo za losami Kazimierza, tak w epoce

obejmujcej powstanie polskie z roku 1830, jako te w na-

stpnych latach, a do ostatnich czasów. Kraj i ycie wj--

chodca dostarczyyby obfitej do i-ozwoju treci. By moe,
e kiedy spotkamy jeszcze modego Poraja!...))

Tak pocieszajc zapowiedzi koczy autor t swoj
w jzyku polskim prac. Od tego czasu widzielimy jego

liczne, znakomite utwory w jzyku francuzkim. Nie wtpimy,
e czas in-zyjdzie na urzeczywistnienie i polskiej zapowiedzi

jego. Prosimy, zaklinamy o spotkanie jeszcze modego
Poraja! . .

.

Od poetów i powieciarzy, owych reprezentantów na polu

literackiem uczucia i serca, przejcie naturalne do filozofów,

ludzi rozumu i mioników mdroci.
Polska pod uciskiem , któiy j gniót i gniecie : Polska

pod panowaniem Moskwy, której ca filozofj ucisk i zdzier-

stwo, przemoc i zabór, knut i kradzie; Polska pod pano-

waniem Austrji, której ca filozofj najsromotniejsze ociemni-

cielstwo i wystudzenie serca; Polska pod panowaniem Prus,

pod których rzdem macoszym przekonyw-aó si tylko moe,
czem jest caa filozofj niemiecka samolubna, wszelkie cudze

ja pod ja swoje podcigajca; Polska ta, rozszarpana i uci-

nita, pod obostrzeniem cenzury, jakiej moe nie byo na

caym boym wiecie, nawet za najlepszych czasów inkwizy-
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cyjnych — Polska taka zaiste myle o fiiozofji narodowej

moga, lecz jej nie moga stworzy. Moga myle, powia-

dam, albowiem kady naród, spoeczno kada, ma jako

cech swojej samodzielnoci myl pewn, dno pewn,
któr koniecznie urzeczywistni powinna. W cigu rozwija-

nia sie ycia narodowego dno ta jak najwja-aniej w po-

dwójnym ksztacie si objawia: w ksztacie umysowym
i zmysowym. Filozofja bdc tym sposobem jednym z osta-

tnich wyrazów zwierciadem, symbolem narodowej myli,

ogólnej owiacie przodkowa winna, narodow dusz w ni
wlewa, jej ogie bezustannie utrzymywa

,
podnieca. Tak

wysokie przeznaczenie fiiozofji zakrelone, snadno da si po-

j, jeeli zwaymy, e kada myl dotkliwiej wntrze na-

szego umysu wzruszajca, usiuje si na zewntrz wydoby
i podjt ukaza si postaci. Wszake czowiek swoje d-
enie do boskoci wciela w wiar, swoje uczucia wciela

w sowa; czemuby myl narodu swojego symbolu mie nie

moga? Naród ogólnie sam w sobie uwaany, jest to czo-

wiek olbrzymi dusz i ciaem; jego wiara, jego myli, jego

uczucia, maj za to indywidualno olbrzymi. A jako po-

jedynczy czowiek w swojej indywidualnoci kojarzy cay

wiat, nie samo tylko ja, kojarzy bosko i ziemsko, tak

i narodu myl ogarn powinna to utsknienie niczem nie-

zwalczone za nieskoczonoci, równie jak niczem niezwal-

czony popd do poczenia si z yciem przyrody. Ten jest

pocztek fiiozofji narodowej. Myliby si, ktoby sdzi, e
filozofja jest wymysem ludzi, e j potrzeba, lub fantazja

próniackiej gowy zrodzia. Jej ród cokolwiek dalej siga.

Pierwszy czowiek, jako si wyraa Gustaw Ehrenberg

w jednej z rozpraw swych estetycznych przed porwaniem

swojem na Sybir, drukowanycli w Pamitniku Krakowskim —
ten czowiek pierwszy, co gwiazdom si dziwi, co pyta sie-

bie samego, zkdby si one wziy, ju by zaiste filozofem

i poet : roskosz i ziemsko tkwiy w nim wysoko i gboko.
On je wcieli. Naród , co bóstwu hymn chway zapiewa,

dojrza ju do fiiozofji, bo pokoni si uczuciu nadziemskiej

potgi, a ziemsko jako swoj oblubienic pokocha. Niech

tylko czas zmysowe siy narodu wzmoe i przysporzy mu
ducha, a wnet owa teozofja na podn filozofj si zamieni;

ów przykry, niewdziczny krzyk bojowy przeleje si w pienia
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rytmiczne — jednem sowem: z owego chaosu uczu boskich

i ziemskich wygebi si filozofja. Lecz dla czegó koniecznie

uczucie boskoci ma by pocztkiem filozofji? Wszak jest

rzecz, dawno ju dowiedzion , mógby kto zarzuci , e sam

czowiek stworzy filozofj, i to dla siebie samego; bo czo-

wiek na tym wiecie winien y i uy, szuka wic uyte-

cznoci i przyjemnoci; uyteczno jest pierwsz przyczyn

filozoCi. Ktoby tak mniema, temu najstosowniej odpowie-

dzie z Gouchowskim: "Nie kade uczucie da si odnie
do zaspokojenia zmysowego godu, do ugaszenia zmysowego
pragnienia; jest jeszcze inny, wzniolejszy gód, jest jeszcze

inne wzniolejsze pragnienie , czowiekowi zarówno wrodzone,

a które on usiowa oddawna umiejtnoci zaspokoi. Nie

wyobraenie wzgldnej korzystnoci spowodowao go do

tego, ale iskra, któr z nieba pi'zyniós — nie ubieganie

si za celami znikomemi, ale wpojone we wyobraenie

boskoci. >>

By snadniej poj, dla czego uczucie boskoci jest po-

cztkiem filozofji, musimy nieco wyej myl zasign i wy-

ledzi ródo wszelkiej wiedzy, (^zowiek jest ogniwem,

czcem przyrod z bóstwem , wiat z przyczyn wiata.

Tak midzy wiecznoci, a czasem midzy nieskoczonoci
i miejscem zawieszony czowiek przez cay cig ycia swojego

patrzy, myli i rozwaa. Instynktem zaspakaja wymogi swo-

jej organizacji, ale wicej ni instynktem, bo wrodzonym
myli popdem wymogi swojego umysu stara si zaspokoi.

Najgwatowniejsz umysow potrzeb jest wiedza. I w isto-

cie, dziwne j^ooenie czowieka jako istoty w dziwnym po-

rzdku wszechwiata, niepojte stosunki jego z innemi ogni-

wami tego wielkiego acucha, walki zreszt, które od ko-

lebki stacza musi — wszystko to musiao koniecznie pooy
w czowieku zaród owej niej^owcignionej dzy, zetknicia

si ducha z bóstwem i przyrod dla nabycia jasnej i sumien-

nej wiedzy o zwizku wiatów Ja i Nie ja. Samo nawet

ycie czowieka okazuje, i on nieustannie do wiedzy dy
i dy musi. Bo czem jest ycie, jeeli nie cig walk
materji z duchem, walk o byt, walk bez przerwy? Walka

ta, w skutkach swoich uwaana, ogólne przeznaczenie ludzi

wyjania nam nieco. W kim materja bez oporu gór bierze,

ten myl swoj wyobraeniami uytecznoci i poytku wya-
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cznie zaprzta. Kto przeciwnie zbyt ywo czuje przewag
ducha, zwyk ziemskoci% pogardza. Ten y najwicej, co

mu w cigu podróy ycia przywiecaj byskawice , wyl-
gycli w sercu namitnoci, bdcych podem dugich, krwa-

wych, równosilnych zapasów materji i ducha. Bezwzgldnej

harmonji midzy materj a duchem w czowieku nawet wy-

obrazi sobie niepodobna. Chocia ogólny skutek tej walki

zawsze jest jednaki — koczy si ona bowiem na zmianie

przeznaczenia materji — przecie w cigu swego trwania

w niezliczone obfituje wypadki. Czowiek na onie matki

stacza j zaczyna — w onie ziemi j koczy. To i jake
wic w tem nieustannem zwichrzeniu, w tym zamcie uczu,

umys obojtnym wiadkiem walki zosta moe? To i jake
niema gównie stara si o to, eby walczce ywioy obj,
zjednoczy ten pocztek wiedzy — to ródo niewstrzymanego

onego popdu do przeniknienia myl wiata Ja i wiata

Nie ja.

Czowiek z uwagi nad sob samym odniós zyskiem t
tylko smutn prawd , e ma potrzeby i e je zaspokoi musi.

Ztd pocztek wszystkici praktycznych wiedz wylgych
w umyle czowieka, a które w wikszej czci zasadzie uy-
tecznoci ycie swoje winny. Z pogldu na wiat Nie ja

i z odniesienia wiedz ztd pozostaych do swojego Ja, czo-

wiek bujniejszy plon zebra. Uczucie niedonoci swojej

nawiodo go na t myl, e nie on jest alf i omeg stwo-

rzenia. Wizy zmysów umys krpujce nieznonie, wizy
praw, zwyczajów, przyzwoitoci towarzyskich i innych podo-

bnych ustaw, wol jego krpujcych nieznonie ; niko zre-

szt jego organizacji, nie dozwalajca mu wybiega po za-

ciasne szranki czasu i miejsca — wszystko to kazao mu
tskni do jakiego urojonego, idealnego bytu, które mu
przeczucie boskoci wskazywao. Tam to czowiek na onie

wiecznoci i nieskoczonoci urga tym wizom i przema-

rzy ma sen bez koca. To utsknienie do czego lepszego

zrodzio fiiozofj, która si wprzód w postaci objawienia,

w postaci religji okazaa. Wkrótce jednak czowiek zapra-

gn swoje marzenia jeeli nie urzeczywistni, to upodni
przynajmniej. Jedn rk sigajc ku bóstwu, a drug rk
ujwszy przyrod, usiowa zespoli si z niemi. Jeeli dotd
nie doszed jeszczo do tego, to ju przynajmniej znacznie si
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zbliy, bo stosunki swoje z bóstwem, z przyrod, jednein

sowem, filozofjc swoj ju bez pomocy symbolów i zason

mistycznych, jeeli nie rozumie, to przynajmniej czu
i pojmowa moe.
W naturalnym zbiegu rzeczy pielgrzymstwu polskiemu

najwaciwiej si naleay próbki filozoficzne w kraju rzucane

a nierozwinite; widzenia niadeckiego, Gouchowskiego

i Kamiskiego z dawniejszych — Mochnackiego, Libelta,

Kremera i Ehrenberga z póniejszych, dalej prowadzi i roz-

wija. Wanie te za granic, we Francji, Polak Wroski
zwraca by uwag cudzoziemców swerai matematyczno-

filozoficznemi dzieami. Pielgrzymstwo wic polskie znalazo

si od razu w obec swojego filozofa.

Co najprzód, pisze mi szanowny nasz spóziomek Duchi-
ski, autor wieo ogoszonego dziea: Zasady dziejów
Polski i innych krajów sawiaskich — uderza

w dzieach Wroskiego, tak matematycznych jak filozofi-

cznych , to czysto w najwyszym tonie polski ich pocztek,

równie jak i koniec, chocia Wroski pisa przy najnieza-

sueszym zapomnieniu swych ziomków w cigu okoo 50

lat. Uderza nastpnie jego zupenie rewolucj'jny, jak na

czas, w którym zacz pisa, sposób zapatrywania si na

rodki oswobodzenia ojczyzny. Wroski omieli si owiad-

czy publicznie, e dla odzyskania niepodlegoci Polski ba-

gnety s rzecz podrzdn, e myl wysza ni sia materjalna

najwaciwsz jest ku temu drog; a mówi to on i jiisat

wtenczas , kiedy caa Polska liczya swe wyzwolenie na ba-

gnety Napoleona?

Lecz i AYroski, chocia filozof, zacz swe ycie od wiary

w si bagnetów, i tej to wierze winien by zaszczyt, e
w r. 1794 jako oficer artylerji broni przedmie(;ia Warszawy,

zwanego Czyste, przeciwko Prusakom — i tej to wierze

winien , e zosta wraz z naczelnym wodzem powstania je-
cem moskiewskim w bitwie pod Maciejowicami. Ten wale-

czny obroca szaców na Czystem, ten moskiewski jeniec

z pod Maciejowic, przy podniesieniu swej myli do prawdzi-

wej filozofji nie móg upa. Jako cae ycie nastpne

Wroskiego jest dalszym godnym cigiem obrocy Czystego

i jeca z pod Maciejowic. Takim by rzeczywicie Wroski
a do zgonu swojego 1853 r.
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Wprawdzie przeszed i ów nasz mdrzec chwile jakiej

niepewnoci nawet co do rodków suenia ojczynie. Z naj-

wiksz szczelnoci opowiada, e po bitwie pod Maciejowi-

cami przyj stopie moskiewski, lubo nie czynn sub
u Moskali, i dla okazania stopnia upadku moralnego Polski

w tych czasach, opowiada ze zgroz, e widzia czonków
najznakomitszych polskich rodzin, czogajcych si w przed-

pokojach Suwarowa. Wreszcie by pieszczony przez Moskali:

ci podnosili go w stopniach, tak, e prdko zosta podpu-

kownikiem , chocia nie by w czynnej subie.

Wiadomo o legjonach, tworzcych si we Woszech, co

znaczyo powoanie Polaków do czynnej suby, zastaa na-

szego filozofa gotowym. Mimo wszelkich obietnic moskie-

wskich, mimo otrzymania honoru by prezentowanym carowi

Pawowi , Wroski opuszcza Rosj i idzie na ycie tuacze,

bo tam gdzie daleko, we Woszech, zatrbia trbka polska

i zabbniono po polsku.

Zatrzymany w Niemczech, przygotowany do wyszycli

bada spoeczeskich jako Polak, Wroski oczarowa si

nauk niemieck o prawie. Zacz wic bada prawo pod

wzgldem najprzód praktycznym
,
potem pod wzgldem filo-

zoficznym, nastpnie powici si czystej filozofji. A kiedy

sobie przypomnimy, e ju odznaczy si jako oficer artylerji,

doskonay inynier i matematych w obronie szaców war-

szawskich, przedtem nim zacz bada prawo i filozofj, tedy

moemy mie przekonanie o nadzwyczajnem bogactwie na-

ukowem przed 1800 r. , i e wic prace jego póniejsze nie

mogy by tylko czystym idealogiem.

Ale najpikniejsze i nad wszystko wzorowe byo ycie
tuacze Wroskiego, kiedy ju jako filozof uniwersytetów

niemieckich przyby do Parya, by zda raport ze swych

prac dawnemu swemu wodzowi Kociuszce i wodzowi nowo
tworzcych si legjonów polskich. Dbrowskiemu. Byo to

w r. 1800. Dbrowski wysucha filozofa i da mu miejsce

w legjonach, co dowodzi, e przedstawienie si Wroskiego
Dbrowskiemu nie byo czcz forai. Mimo swych ju innych

de , Wroski uda si do Marsylji , by poczy si z od-

dziaem" legjonów, którj'^ wówczas by na zaodze w tem

miecie. Tam w wolnych od zaj subowych chwilach,

Wroski napisa tego 1800 roku dwie broszury
;
jedn
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z popgdu swego: Bombardjer i krytyka czystego
i'Ozumu, a drug na danie Dbrowskiego: O potrzebie
przywrócenia Polski do niepodlegoci dla szcz-
cia Europy.

Wida ztd, e i Dbrowski by godzien rozkazywa
filozofom i e mi bya suba Wroskiemu pod takim

jeneraem, który umia wydawa rozkazy odpowiednie zdol-

nociom.
Odtd, to jest od roku 1800, Wroski stale szed za

myl Dbrowskiego w cigu 53 lat, to jest a do mierci

swojej.

((Widziaem ja — mówi on w jednem z licznych dzie

swoich — e rozkaz jeneraa Dbrowskiego by nadzwyczaj

trudny, bo ówczesna Europa stracia bya zmys moralnoci

politycznej ; e aby udowodni potrzeb przywrócenia Polski

przed narodami Europy , naleao zmieni zasady nawet ów-

czesnej wiedzy ludzkiej. »

•Taki by pocztek, taki by te i koniec prac Wro-
skiego, tak matematycznych jak i filozoficznych, chocia

Wroski czy te dwie gazie wiedzy ludzkich. On to

pierwszy okreli posannictwo tuaczy polskich w godle:

((Przez prac dla Polski, przez Polsk dla ludz-

koci.))

Dla czego o dzieach Wroskiego tak mao mówi uczeni

francuzcy, matematycy i filozofowie? Dla przyczyn nast-

pnych. Najprzód: Wroski pierwszy moe po Pitagoresie

osnu swoj filozofj na matematyce, okaza te dwie nauki

nierozdzielnerai, kiedy filozofowie francuzcy przypominaj

zdanie Platona, e najwysza matematyka jest tylko szcze-

blem do filozofji; nazywaj filozofj lada rozumowanie, a co

najgorsza, pogardzaj matematyk, kiedy znowu matematycy

francuzcy nie radzi widz w dzieach Wroskiego matema-

tyk w sprawach filozoficznych. Po drugie i to przyczyna

waniejsza: e wszystkie prace matematyczne i filozoficzne

lubo razem wzite, maj na celu Polsk i wyswobodzenie

Polski. Tu uczeni francuzcy widz polityk, a wic podej-

rzywaj filozofa o wyczny patrjotyzm, chocia on wcale

wycznym nie jest, bo nawet Moskwie zapowiada wielk
przyszo, jeeli Moskale wznios si do poczuciu swojej

wielkoci. Trzecia przyczyna: zazdro i zawi, niestety
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wszdzie brudijce — a czwarta ; osobisty , czsto nawet

draliwy charakter filozofa.

Zostawiajc specjalne ocenienie dzie Wroskiego specja-

listom, niepodobna pomin milczeniem, i pomimo, e gó-
wn cech pism j ego jest polsko , zwraca si on w nich

jednak i prawi nie tylko do narodów sawiaskich w ogól-

noci, usiujc wykaza im wielkie powoanie i posannictwo

w przyszoci — ale nawet do najzawzitszych i najzacigtszych

nieprzyjació tej Polski i tej Sawiaszczyzny : do cara mo-
skiewskiego , króla pruskiego i cesarza austrjackiego. Dla

niejednego czytelnika te odezwy, acz w gruncie nie zmieniaj

w charakterystyce prac Wroskiego, ju przez to samo, e
potrzebuj objanie dla oceniajcycli zasugi autora, s
tylko dowodem, e i najtsze jenjusze nie umiej czasem

otrz si z uprzedze i zachcianek, które sprawiaj, e
glos ich, który waciwie i gdzieindziej skierowany, mógby
nieocenione przynie korzyci, przechodzi jalc echo na

pustyni.

Z uczniów i naladowców Wroskiego najgoniej zasyn
Antoni Bukaty; lecz e jego jzyk do przedmiotu w samym
sobie ju wielce zawiego, jakby naumylnie, zamiast roz-

strzygania jasno rzeczy zawiych, zawile zosta stworzony;

publiczno przeto nie mogc ich zrozumie, nie moga do

nich przywizywa nalenej wartoci; e jednake umysy
umiejce pokonywa i odgadywa najwiksze zawioci,

prace Bukatego inaczej oceniy; e Mickiewicz zaliczy je do

znakomitych politycznych utworów wieku dziewitnastego,

a Wroski nie wcha si zaszczyci ich powtórzeniem

w swych obszernych, a kosztem rzdu francuzkiego wyda-

nych dzieach — to jest dowodem, e musi by w nich pe-

wny zasób znakomitej, specjalnej wartoci.

Goniejszym by Bronisaw Trentowski, profesor przed

1831 r. w Szczuczynie, a na tuactwic profesor w Fryburgu
badcskim. Trentowski zacz pocztkowo pisa po niemiecku

i dla Niemców tylko; dopiero 1843 r. zaczyna pisa po pol-

sku, na wezwanie i zacliecenie z kraju, zazdroszczcego

Niemcom swego spóziomka. Pierwszem z tych dzie ])ya:

Ch o wanna, czyli Pedagogja, pocztkowo take napisana

j>o niemiecku dla Niemców, a drugim Mylini czyli Logika,

za któremi z kolei szy ju inne , mniej lub wicej filozoficzne
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albo polityczne, a nawet polemiczne, wedug tego jak auto-

rowi czas si zdawa do filozofji, polityki lub polemiki stoso-

wniejszy. Z jak myl wystpowa przed polsk publiczno-

ci ten nasz z Niemiec wracajcy filozof, wypowiedzia zaraz

w Chowannie

:

« Naród polski nie poj przeznaczenia, do którego Bóg
go powoa, i istnia tylko e istnia, jako niewiadoma ro-

lina
,
jako próniak. Jego przeznaczeniem byo zaj najgo-

dniejsze miejsce na czele Sawian, odsoni ich ja w lite-

raturze i czynach, utworzy bok trzeci w trójkcie, którego

dwoma bokami s ludy romaskie i germaskie, wpyn na

Europ mdroci i dzielnoci jej szczepu. Bylimy ju mo-

carstwem pierwszego rzdu , stalimy wysoko i zyskalimy

sympatj nam pobratymczych narodów. Bóg popycha nas

prawie, ale lepi bylimy na wasn chwa i szczliwo.
Upadlimy zatem. Dzikujmy Hozjuszowi, Jezuitom i zotej

naszej wolnoci! Rosja zaja dzi nasze miejsce i dowodzi

codzie, e przeznaczenie swe poja. Có dla nas pozostao?

Owiecesi jestemy od Rosji i mamy pod tyra wzgldem
pierwszestwo nad ni. Rzumy si zatem do wiata
i umiejtnoci, pumy si na drog postpu! Stamy si

Altyk sawiask! wiato jest dzi dla nas najdzielniejsz

przeciw wrogom broni, bo wiato jest orem Europy,

która tryumfuje nad Azj. Polacy ! Uchwymy za miecz

wiata, ten miecz Cherubina Boego! Blizko Niemiec jest

nam do tego bardzo poyteczna. Stojc w równi z owiat
Europy, bdziemy mogli z okolicznoci politycznych korzy-

sta i Bóg poda nam rk sw na nowo ! . . . Powstaniemy

raz, skoro bdziemy kochali wiato, religj i narodowo;
skoro wejdziemy na drog postpu i okaemy si Europie

godnymi istnienia; skoro pielgnowa bdziemy w sobie j-
zyk ojczysty i zachowamy w sobie zdolno do patrjotycznych

ofiar, jak dotd. Nie przestamy by Polakami, a potrafim

zasuy sobie na Polsk! Nienawidmy jak szatana tego

wszystkiego, co nas zabio; poegnajmy si rana zawsze ze

staremi przesdami, a pi-zedewszystkiem dajmy chopstwu
wolno i prawo obywatelstwa! Lud nasz przy-

puszczony do wiata, czowieczestwa i obywatelskiej swo-

body, odwiey ojczyzn i natchnie j nowem yciem.
Szukajmy wiata, bo to jest dzi wszystkiem w Europie.
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;Noc naley do Tybetu, do Jaj^ouji, do Azji; soce post-

puje na ziemi tylko od wschodu na zachód. Idmy wic za

naszem socem ! . . .

((Czem zbawi Polsk? Bratni zgod, a ta jest córk
wiata, poznania osobistoci. W ostatnich czasach rzucamy

si wi'zkomo na ono narodowoci i smakuje nam tylko to,

co jest narodowe. liczny to popd! Potrzeba przecie na-

rodowo zrozumie. Za to narodowo, która pieci si

z dawn ojców naszych lepot, z dawnemi wadami, co kraj

zgubiy, która pogardza wszelk zagranicznoci i zasklepia

si w rzeczach li polskich, jako limak w swej skorupie...

»

Takie byo zaoenie wstpne nowego filozofa polskiego.

Zaoenie wane z potrzebami narodowemi zgodne. Lecz e
Chowanna podobnie jak wszystkie inne dziea autora, jako

wszystkie przedmioty w zakres filozofji wchodzce obejmu-

jca, i same z siebie niezwyczajnie obszerne, nie mog wcho-

dzi w zakres niniejszego przegldu, tej wic tylko strony

dotkniemy, która cile z zamiarem si naszym czy.
Wychowa dziecko polskie na rzeczywistego, a wic do

brego Polaka, oto jest co by winno alf i omeg filozotj

polskiej, jako pedagogiki narodowej polskiej, co z kadej

jej stronnicy, z kadego jej wiersza, wyrazu, z kadej goski

wybija si powinno. Sdzimy, e autor Chowanny zgodzi

si z nami w tym wzgldzie , ale my z nim w pojmowaniu

obowizków Polaka zgodzi si nie moemy. Zkde to po-

chodzi? Czy z rónicy rozumienia, co jest zem a co do-

brem? Bynajmniej. Moemy nie wiedzie równie co jest

zem, a co dobrem w ogóle, i w tem kady z nas moe
mie inne zdanie, ale wszyscy, jak powiada sam autor Cho-

wanny, mamy tak zwane sumienie, to jest: mamy gos we-

wntrznego bóstwa w nas mieszkajcego i dobrem istnem

si czujcego. Gos ten jest nieomylny, bo gosem jest

caej w nas zamknitej ludzkoci, bo gosem jest boskim.

Suchajc tego gosu, moemy w kadem pojedyczem zna-

czeniu wiedzie, co jest dobrem, a co zem; moemy czyn-

noci nasze , lub blizkich naszych dokadnie osdzi i nigdy

si nie pomyli. Sdy przysigych skadajce si nie z pra-

wników, ale ze zwykych zacnych obywateli, wydaj najspra-

wiedliwsze wyroki. Vox i^oimli, vox Dei. I tak my s-
dzimy, tak sdzi musi kady sumienny czowiek. A czy
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rozstrzyguienie , co jest dobrem w Polaku, czy skrelenie

powinnoci dobrego Polaka nie jest zadaniem w pojedyczem
zdarzeniu? Jest niem zaiste, i to jest wanie, w czem my
wszyscy Polacy powinnimy by zgodni ze sob. Owo we-

dug nas w obecnem pooeniu Polski ten jest tylko rzeczy-

.wicie dobrym Polakiem, kto okoo wyzwolenia ojczyzny

swojej Polski szczerze i bezprzerwanie pracuje; ten tylko na

rzeczywicie dobrych Polaków dzieci polskie wychowuje,

kto je na szczerych i niezmordowanych obroców Polski

sposobi. Zaszczepi w sercu modzieca polskiego tak wielk

mio ojczyzny, e si przed adnem dla niej powiceniem
nie wzdrygnie; zrobi ze tak dzielnego, czynnego i zapalo-

nego obroc, e nie spocznie, a Polsk z jarzma wyzw'0li —
oto najpierwsze zadanie pedagogiki polskiej, oto jest, co

autor jako Polak- Emigrant stale mie by powinien w pa-

mici. Na nieszczcie autor postpi sobie inaczej, i gdzie

tylko moe, oburza si na powicenie. To podug nas naj-

wikszy bd filozofa, najgorsza jego strona; to grzech, dla

którego nie masz rozgrzeszenia bez szczerego alu i bez

szczerej jak al pokuty. Mona by niezdolnym do powi-
cenia, mona go nie podziela; ale powstawa, ale bluni
przeciwko powiceniu innych nie wolno. Nie udaa si Za-

liwskiemu wyprawa do Polski, pad ofiar szlachetnej myli
Konarski, ale czy przeto nie ma by wit ich pami? Nie

tak sdzi kraj i pielgrzymstwa polskiego ogó; kraj i piel-

grzymstwo czci owszem swoje ofiary, wielbi mczenników
swoich i pamitk ich wici. Tej wielkiej

,
piknej , szla-

chetnej , a zarazem niezbdnej i najkonieczniejszej dla Polski

cnoty powicenia nie osabia, nie niszczy, ale j wzma-

cnia i gruntowa w sercu polskiej modziey trzeba. Zo-

stawmy co moskiewskiego Moskalowi, a co niemieckiego

Niemcowi; nie stawajmy po stronie nieprzyjació naszych,

nie wyi-czajmy ich w siewbie, której oni nie szczdz, czyli

nie rzucajmy sobie i dzieciom naszym pytania: «I có do-

brego zrobili Puawski, Zaremba, Morawski i inni Konfede-

raci barscy?)) — jak to czyni autor Chowanny.

A mnieje racem by moe w ustach pielgrzyma pol-

skiego zapytanie: «Pielgrzymstwo nasze wysyao gwatem
emisarjuszów do kraju — po co?» Autor zapewnie jako

filozof, pedagog i profesor niemiecki, mógby o tem nie
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wiedzie. W tern nic nawet nie byo dziwnego. Ale jako

Polak, jako polski emigrant, jako czowiek polityczny, a na-

dewszystko jako patrjota polski powinien by wiedzie ko-

niecznie. Jeli nie wiedzia, a niewiadomo nie jest grze-

cliem jeszcze, to przynajmniej jako professor logiki przez

proste uszanowanie logiki nie powinien by za pielgrzymstwo

polskie odpowiada: «Samo tego nie wie!)) Pielgrzymstwo

polskie wie sn niektóre rzeczy, o których wida ani si
nio filozofowi i autorowi Chowanny; przedewszystkiem wie,

co si od niego ojczynie naley.

Z cakiem innemi naukami filozoficznemi wystpi filozof

z Wielkopolski, Karol Libelt, i przeto w poczuciu na:'odo-

wem zaraz za narodowego filozofa w kraju i na pielgrzym-

stwie uznany — i z wielce rónemi take drugi filozof

krajowy, równie z Wielkopolski, August Cieszkowski,

a z którego dziea Ojcze nasz, jako na pielgrzymstwie

drukowanego, a wic w zakres nasz wchodzQ;Cego, przywiod
oto taki may wyjtek:

((wity Boe! Có si dzieje w wiecie? Jake uroczo,

jake obi'zydliwie razem! Zewszd prawda si wykuwa,
a kamstwo przemaga wszdy. Stroi si wiat jakby na

gody, przy pogrzebowem kaniu godzonych lub mordowa-
nych narodów. Morze roskoszy — i ocean cierpienia!

a przy roskoszy nuda — rozpacz przy cierpieniu ! Powoani,
obsiedli rozpustne ycia biesiady , a niepowoanym przekazali

zgrzytanie zbów na ziemi — a w ziemi wspólne grobowisko
;

bo mdiTy tego wiata wyrzekli, e dla nich u stou wiata
nie stao ju nakrycia. W sprawach publicznych j^rywata —
w prywatnych zakaa. Próno si wici — a cnota pró-

nuje; wieckie rami zewszeteczniao — duchowe zgrzy-

biao. Boego sowa kady uywa albo naduywa — ale

nikt w niem nie jje i ono nie yje w nikim. Braterstwo

ludzi i ludów si gosi — a kaimowe zbrodnie przeszy od
ludzi do ludów. Tu postp wystpkiem — owdzie wystpek
postpem. Tu 5'^cie silne a nikczemne — owdzie konanie

nikczemno a silne. A to ycie pozorne, bo ju mierci za-

raone — a tam to mier pozorna bo ju za2)odniona

yciem

!

((Oto przed nami nieprzy2:)uszczane cuda przemysu —
oto niedomylane skarby nauki — oto rosnce wci lady
ZiENKowicz , Literatura. I.

J^g
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olbrzymiej i gori^czkowej pracy — oto zbytki, o jakich si
nigdy Sybarytom nie nio — oto siy, a jakich nawet wy-

obrania bajecznym Tytanom przypisa nie miaa! A przy

tem wszystkiera lud i ludy akn — pragn — i jcz wzdy-

chaniem niewymownem! Na có si to wszystko zdao? Do
czegó to prowadzi? Có opatrzya nauka uczonych? Có
zarobia praca robotników? Co zakupio zoto bogaczy?

Co wywalczyo bohaterstwo narodów? Có obmyy nareszcie

zy tylu pokole? — wity Boe! Có si dzieje

w wiecie?"

Takie jest wejcie wstpne do tego znakomitego dziea,

a za takie po w^szechstronnem zego i dobrego rozpatrzeniu

i ocienieniu, rozwinicie prac spoeczeskich:

« Czyliby wic miny ju wszystkie uragany spoeczne,

kademu przesileniu waciwe? Czyliby ju przebyte by
miay wszystkie boleci porodu? Czy istotnie ju tylko

budowa, a nie zrzuca — ju tylko tworzy, a nie walczy
wypada?

((Spytajcie si znowu tych, którzy przy dawnem stoj —
to od nich take zaley. Cciceant consules! ..

.

((Niestety! znajc ich zajjamitay upór — wtpimy;
aczkolwiek z caej duszy pragniemy — z caej duszy ba-
gamy!

((Bagalimy sabych, aby utajonych si swoich nie nad-

uywali — bagamy przemonych , aby nie naduywali jawnej

martwoci swojej.

((Wy, którzy wstrzymujecie postp ducha ludzkoci, na

mio Boga! przestacie — bo jak Bóg Bogiem, to wam si
na nic nie przyda!

(( Czy nie do ju jków wydaa pier ludzkoci, czy
nie do te oczy jej ez wyroniy ? Có wam z tego przyj-

dzie, e ich troch jeszcze wicej wyciniecie!

((A przemódz?... nie przemoecie — przytumi? . . .

nie pi^zytumicie — ani rada, ani zdrada — jak Bóg Bogiem,

nic wam nie pomoe!. . . bo to sprawa boa.
((Cierpiaa dotd ludzko i mocno cierpiaa, ale dzi cierpi

mocniej ni kiedykolwiek, bo dochodzi wanie do wiado-
moci swego cierpienia i niestosownoci.

((Cierpiaa dotd, lecz cieszya si myl, e cierpienie

jej jest nieuchronnym losem — jej fatalnem tegoczesnem
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przeznaczeniem — e powinna cierpie na ziemi, aby po-

cieszy si w niebie ! Cieszya si wic ju na tym wiecie
ow nadziej innego wiata, innego ywota. Otó dalicie

upa tej nadziei , a nie chcecie si da wznie innej ; dali-

cie podkopa wiar za wiadectwo pocieszenia, nie pomy-
lawszy o adnem wiatowem iDocieszeniu

!

"Lecz oto rzeczywiste przeznaczenie ludzkoci na ziemi

objawia si w tej chwili. Przeczucia i dze tego przezna-

czenia ju od sporego czasu miotaj jej duchem; konwulsje

ostatnich czasów s tylko wybuchami tyche ; a oto nim
zakosztuje ludzko owocu z drzewa ywota, spoywa do

szcztu owoc z drzewa wiadonioci. I otwieraj si jej oczy

i widzi biedna, e jest nag . . .

dl mylicie moe, e si ona zawstydzi? O, nie! Na-
go witej mczennicy jest jej jasn chwa. Kto inny si
za ni zawstydzi.

('O, wstyd wam! o, haba wam! którzy czuwacie nad

spoeczeskiem ciaem, jeli ten widok obnaenia, ta wiado-
mo cierpienia ludzkoci nie wzbudzi w nas woli ratunku —
czynu wybawienia! Haba wam i ohyda — nic wicej! to

zaiste dosy — to ostateczna, bo wieczna kara wasza. Re-

szt daruje ludzko — ale sromu waszego z ksigi ywota
zmaza wam nie zdoa. Sam nawet Wszechmocny przeba-

czy moe popeniony czyn — fale nie byym uczyni go nie

zdoa. Kara wic wasza krwi i zami zapisana, paa bdzie
na wieki w rocznikach wiata, w tem wiecznem piekle sro-

moty, którego ogie nigdy was nie strawi. Drzyjcie wic,

aby ludzko nie wyrzeka straszliwego nad wami przekle-

stwa: Haba wam na wieki!

((A chwaa Bogu na wszech wysokociach, a spokój na

ziemi ludziom dobrej woli ! . . .

»

Dla dopenienia tego obrazu naszej filozofji z czasów

ostatnich, nieuniknion jest rzecz powicenie sów kilka

filozofom, swoje zasady gównie na religji i nawet teologji

opierajcym.

Jest to prawd powszechnie wiadom i przyznan, e
kade gbsze rozmylanie prowadzi do rozmylania nad

religj — i nieledwie powiedzieby mona, e ostatecznym

celem ukrytym lub uznanym wszelkich systematów filozofi-

IR*
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cznych i wszelkich sporów politycznych, jest rozstrzygnienie

kwestji religijnej.

((Filozofja religji — sowa s jednego z bezimiennych

pisarzy emigracyjnych — jest umiejtnoci rzeczywist i po-

yteczn, opart na obserwacji tak jak kade gruntowniej sze

zatrudnienie umysu, wynagradzajc trudy, przynoszc
owoce. Umiejtnoci tej nie obala owo zdanie, e wierzy

trzeba, a nie rozumowa — bo prawdziwa filozofja religji

nie bdzie roztrzsa, w co wierzy mona, a w co wierzy

nie naley — ale raczej bdzie opisywaa natur wiary, jej

znaczenie i przeznaczenie. Jest to rzecz dostpna rozumowi,

bo zreszt pamita trzeba, e jest rozum i rozum.

« Rozliczne s rozmowy ludzkie, a rozum ludzki jest dwo-

jaki. Jest naji^rzód rozum zwyczajny, racjonalistów bóstwo,

niby wadza rozumowania, rozumek, logizm niedony,
a zaufany w sobie, dziennikarz i archiwista rozumu ludz-

kiego, w swoje rubryki wszystko umieszcza. Wszystko? Nie.

Numera tylko i szkielet wszech rzeczy. Taki rozum jest

bezwzgldny i wyczajcy, to jest w sprzecznoci zostaje

z innymi kierunkami duszj^ ludzkiej i umysu ludzkiego,

z wiar, imaginacj i z uczuciem. W swoim zakresie taki

rozum jest uyteczny, jest stróem prawdy; zewntrz tego

zakresu zgubny , do faszywych wniosków prowadzi. Zwy-
czajny rozum, jeeli jest gówn wadz w czowieku, wyci-

ska na jego charakterze osobne pitno. Taki charakter jest

bardzo wyrany i atwo go opisa. Racjonalizm bywa czsto

poczony z materjalizmem. Godnym uwagi poety byby
charakter czowieka, którego racjonalny zapa przechodziby

w namitno. Takiego czowieka nie monaby ju nazwa
zimnym i nieczuym. Taki charakter byby spokrewniony

nieco z daleka z Faustem i Manfredem. Jest drugi rozum,

rozum wyszy. Jest jaka sfera, gdzie si sprzecznoci godz.
Do takiej wysokoci rozum ludzki moe si wznie, i wtedy

wielkim rzeczom podoa. Wtedy nie bdzie w sprzecznoci

z uczuciem , ani z wyobrani. Tak jak w duchu chrzecia-
skim przez pokor docliodzimy do wzniosoci, tak samo
rozum ludzki przez nauk, czyli cige owiecanie si dojdzie

do wyszej pojtnoci. Rozum wyszy jest rozumem uszla-

chetnionym, rozumem swobodnym. Pierwszym krokiem do

uszlachetnienia rozumu jest, e uzna swoj sabo i granice
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swoje opisze. Na skrzydach nieufnoci w siebie wysoko
podleci. Taki rozum bardzo wszechstronny nic nie wycza.
W dyspucie i w sylogizmach bardzo mu niewygodnie. Taki

racjonalizm wcale niepodobny do racjonalizmu zwyczajnego.

Z takim tylko rozumem wiara si zgodzi, a z tamtym rozu-

mem nigdy.

((Nauka Hegla jest bezwtpieuia racjonaln. Jego ucznio-

wie nie wypieraj si racjonalizmu. Najgówniejsza tej nauk

zasada (po Szelingu dziedzictwo): e jest jaka kraina, gdzie

si sprzecznoci jednaj, czyli, e pod pewnym wzgldem
wszystko jest identyczne, (po staremu: ostatecznoci stykaj

si). Ta zasada nie jest dzieem zwyczajnego rozumowania,

ale pogodnej obserwacji pogodnego rozumu. Jest to jednak

nierozumn chepliwoci Heglistów, e si chwal, jakoby

mistrz wszystkie wtpliwoci rozstrzygn i nad sceptycyzmem

do milczenia zmusi; e ju po Heglu aden wielki i twórczy

filozof powsta nie moe. Bo rozum ludzki, choby najby-

strzejszej i naj swobodniejszej pojtnoci, nie zdoa wytóma-
czy wszech rzeczy doskonale i ostatecznie. Bo przeznacze-

niem jest rozumu ludzkiego, e doskonali si, chocia nigdy

zapewne do doskonaoci nie dojdzie; nie przystoi wic sta-

wia mu mety ostatecznej i ogranicza jego postp; bo

wreszcie jak rozum jest dwojaki, a sceptycyzm wyszy, nie

tak atwo do milczenia zmusi. Nie! Heglizm sceptycyzmu

nie zwyciy, przynajmniej nie zniszczy go do szcztu...))

Do rzdu pielgrzymów, którzy na tej drodze filozofji re-

ligijnej w ostatnich czasach pracowali, nale: Józef Ordga
i Ludwik Królikowski; lecz e pierwszy z nich pomysy
swoje, które w dziele: O narodowoci polskiej z pun-

ktu widzenia katolicyzmu i postpu, ogoszonem w r. 1840,

rozwija nastpnie wraz ze wspómylicielami swoimi w cza-

sopimie: Demokracja dziewitnastego wieku —
a za drugi swe widzenia w przypisy do Dziesiciu
obrazów zlane tómaczy, wykada i objania w swych
pismach: Polska Chrystusowa; mówi przeto o nich,

uwaam za rzecz waciw wtenczas, kiedy mówi o stowa-

rzyszeniach, oraz czasopismach emigracyjnych bd.
Z kolei, acz w zarysach i przelotem tylko, wspomnie

wypada o naszych na pielgrzymstwie rektorach czyli kraso-

mówcach; bo pielgrzymstwo polskie miao take swój bardzo
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srony i bardzo wietny, a przez dugi czas wolny i swobo-

dny parlament.

Obchody 29. listopada, konstytucji 3. maja, rocznice

zwyciztw na polu bojów, aoby na grobach pielgrzymów,

sekcje i gminy stowarzyszone, byway ku temu otwartem

i wszechstronnem polem. Jzyk te polski jeden prawie

z najjdrniejszych i najwymowniejszych, jakie Bóg w usta

ludzi woy; wzory, jakie na tej niwie z przeszoci od

przodków przekazane zostay, wyzyway i zachcay poto-

mno do próbowania na niej si swoich. Wanie Maurycy

Mochnacki ogosi by swe dzieo: «Po w- stanie narodu
polskiego, do którego do;Czy Gos obywatela z Po-
znaskiego do senatuKrólestwaPolskiego, z okazji

sejmów sejmujcych, bezimiennie w ow-ym czasie po caej

Polsce krcy. Piegrzymstwo polskie z podziwem rozgl-

dao si w wieych narodowych wypadkach, z niesychanym
talentem przedstawionych, i z zapaem powtarzao sobie

«Gos obywatela Poznaskiego)), który serca sdzonych swo-

ich braci senatorów polskich natchn i poruszy tak zaszczy-

tnem i powanem postanowieniem.

(i Azali to dziw jaki, senatorowie, e w takim stanie

rzeczy o innej ojczynie bezpieczniejszej, o nowej Jerozolimie

poczciwi i poboni rozmylaj? Có to dziwnego, e z po-

ciech w sercu suchali syoskiej pieni? Có dziwnego, e
Bóg sprawiedliwy wla w ich serce otuch , e owieci rozum
ich i zapali w nich wol do penienia przykaza Jego? Oto

widzicie w poród nas, jakby dla pokrzepienia zwtlonych
nadziei, jakby dla rozniecenia tlcej iskierki, na omach
i gruzach nieszczliwej Polski bysna myl wielka, okazaa,

powana, wichrzona i cigana od obcej napaci. Znalaszy

w poczciwych sercach przytuek, znowu wysza na jaw

z ukrycia i zabrzmiaa szeroko na wszystkie strony, tysice

prawych synów ojczyzny ku sobie pocigajc. Senatorowie

!

Podacie t§ myl w niesaw wyrokiem , który uczynicie na

szkod narodu, a z poytkiem dla wrogów tej ziemi? Prze-

niiuie ona jak sen marny, niepoznana od swoich? —
Boe nie daj, eby si to zicio! Te same pi*zyczyny, które

znaglaj obc dum do udzenia lub wygroenia na was wy-

roku potpiajcego, aby zasiliy w sercach waszych cnotliw

ch omylenia zdradzieckich nadziei. Wiedcie o tem, starcy.
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e myl poczenia w jedn cao rozerwanyci czci ojczy-

zny naszej
,
jest ostatni, jeszcze niedobyt twierdz, w któ-

rej si obwarowaa dola nasza. To jedno stoi nam teraz za

skarby, za ziemi utracon, za liczne zbrojnych hufców za-

stpy; w tem jednem mieszcz si bujne nasiona przyszej

dzielnoci naszej. Jest w tej myli tarcza bezpieczestwa

publicznego, jest wzicie zemsty upieców, jest kara za

przesze i teraniejsze winy, jest sd, jest dekret na bez-

bonych, zaprzedanych, odrodnych. Rozszerza j jakimkol-

wiekbd sposobem, sama roztropno radzi, a rozkazuje

zakon, wypisany na sercach poczciwych i j^obonych ludzi,

który i wy pilnie przestrzega macie; bo najpierwsze prawo
jest przyrodzone , nadane od Boga sabszym ku obronie

przeciwko silniejszym , dla rozkrzewienia mioci dobra po-

wszechnego. Trwa ten zakon i trwa musi, póki rozum
i ludzie trwaj. Wszelkie sprzeciwianie si jemu zbrodni
jest, a zelenie tych, co gorliwie przy nim obstawali, byoby
szatask niegodziwoci. Obrocy oskaronych rodaków

przepomnieli, albo te moe nie mieli dotkn w pismach

swoich tej wanej okolicznoci, której okazanie w sprawie-

dliwem wietle silniej zapewne wpynoby na wasze zdanie,

nieli wszelkie prawne wywody. Daleki od podobnej boja-

ni, wyznaj szczerze, e nie wedug prawa pisanego, a tak

rónemu wykadowi podlegego
,
jak s róne chci ludzkie,

ale wedug najwyszej ustawy salus patriae, t spraw roz-

strzyga naley. Cao ojczyzny nierozdzielna! Sowa te

potne, dzielne i nad miecz z obu stron ostrzejsze, a nad

wszystkie ptaki i anioy prdsze, przelec jak wdzik mie-

dziany mimo uszu waszych? Azali wydrzecie t dusz
z ciaa Rzeczypospolitej, aby owej zwoki tem snadniej

zdepta i potara mogli nieprz3'jaciele nasi? Co skoro zici

si — a nie dopu tego, Panie! — biedn gow moj do

koca ycia mego na znak aoby popioem posypywa
bd; przywdziej wosiennic i osiadszy gdzie na puszczy,

narzeka bd, e rodacy, .'senatorowie, wybrani starsi ojco-

wie ludu, nie pomnc na potomno i saw u postronnych,

ostatni, miertelny cios zadali wspólnej rodzicielce i karmi-

cielce naszej. Natenczas wspóziemian i braci moich zachca
l)d, jednych, eby za moim szli przykadem, drugich, eby
przed caym wiatem obwiesili: jako za spraw wasz ju si
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Polska nigdy z upadku nie podniesie! Senatorowie! wy za-

pewnie odgadniecie, co to jest ojczyzna, owa Jerozolima,,

owa wita ziemia obiecana pobonym i wiernym , którzy sig

nie kaniaj cielcom i nie ofiaruj im? Zaprawd, nie jest

ni ta piasczysta przestrze Mazowsza, ani Wisa przerzyna-

jca niezmierzone okiem równiny wasze, ani stolica, ani

wspaniae w niej siedliska wadz rzdowych — ale jest ni
owa wielka myl niepodlegoci politycznej i nadzieja, e
si kiedy za przewodnictwem i pomoc bo w jedn
nierozdzieln sprzymy cao, e bdziemy twierdz Europy,

pogromem dla zych ssiadów i wybranym Sawiaszczyzny
ludem. Te tylko wyobraenia, senatorowie, s dzisiaj Polsk.

W có si przebóg obróc, jeeli je napitnujecie kani nie-

sawy? Któby po takim wyroku miowa ojczyzn, skoro-

bycie sam myl wyrwania jej z upiezkich szponów uznali

za zbrodni zakazan prawem? Juby wtenczas miao rzec

trzeba, e nie na sejmie grodzieskim , kiedy nieprzyjaciele

Rzeczypospolitej dziaa i sprzty wojenne obrócili przeciwko

izbie radnych panów, nie pod Maciejowicami, ani w falach

Elstery ^ ale teraz w obec was, na sdzie sejmowym Polska

zgina 1 ;>

Rzecby, e prowadzcy z tak niezaprzeczonym talentem

cig dalszy oj^isu listopadowego powstania narodu polskiego,

przez Mochnackiego poczty , Ludwik Mierosawski odziedzi-

czy po historycznym poprzedniku swoim równie kraso-

mówcz palm. Po raz pierwszy wystpi on jako taki na

pierwszym obchodzie za granic rocznicy powstania 29. listo-

pada w Besancon roku 1832, majc ledwo lat 18. Ju
wtenczas uderzy suchaczów hardoci wysowienia, byskiem,

farb i ywoci obrazów. Wystpowa potem na licznych

uroczystociach, zarzdzanych z powodu rozmaitych okoli-

cznoci na pielgrzymstwie, zawsze z zajciem suchany.

Wszake po wejciu swem do Towarzystwa Demokratycznego

polskiego i nastpnie do wadzy jego, owoczenie Centrali-

zacj zwanej
,

poczuwszy si na stanowisku rzeczywistem,

rzeczywicie zajania. Jego mowa miana na obchodzie ro-

cznicy listopadowej 1845 roku, zapowiedziaa w nim mówc,
po której obrona przed sdem pruskim na polskich winiów
stanu w Berlinie nikogo jur nie zdziwia, lecz przyjt zo-

staa przez Polsk, przez ielgrzymstwo polskie i cay
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wiat czytajcy, jako hod znanemu ju talentowi mówcy
naleny.

«Ach, Panowie! — sowa byy jego — jeeli to jest

konspirowa, zorzeczc gwatowi, zdziei'stwu
,

potwarzy,

pastwieniu si nielitociwemu i guchemu mocnego nad

sabynn

;

((Jeeli wasza zemsta karna ciga przykrpowywania si

do wszystkich szcztek wiecznego rozbicia;

((Jeeli to jest uczestniczy w sprzysieniu, e konajc
od lat omdziesiciu na krzyu, pojeni óci i octem, nie

moemy, jak Chrystus, ni zstpi do spoczynku otcha, ni

si przemieni na górze przyszoci. Jeeli to jest zbrodni
kraju, wydobywa sie wszystkiemi wadzami, jakiemi Bóg
obdarzy najsabsze j'jtka, z nieznonej mki, w której nas

zgnbionych trzymaj kongresa, bymy si wzajem nie po-

arli z wciekoci i rozpaczy;

((Jeeli obrona swojego ycia i praca okoo swojego wy-

swobodzenia prowadz w kajdany i na mier.
((No! to takim sposobem nie my sami tylko, ale Polska

caa konspiruje. Sprowadcie wic ca Polsk przed te

kratki; pi'zyprowadcie tu wszystkich witych i wszystkich

bohaterów naszych; przyprowadcie to wszystko, co dry, to

wszystko , co zorzeczy dniowi swego urodzenia i wntrzno-

ciom swojej matki, na tym obszarze szerokim niewoli, który

nazywaj Polsk; rozprzestrzeiicie ciany tej izby na cztery

krace wiata; albowiem wszdy koci Polaków polegych

za odkupienie swojej ojczyzny woaj o spólników i mci-

cieli !

((Takim prawem czyli nie konspiruj wszyscy: i dziecko,

co sucha powieci o rzezi Humania i Pragi, i starzec, co

mu j opowiada, i ci co pamitaj, jak wasi ojcowie przy-

szli razi naszych z tyu na polach szczekociskich i wolskich,

gdy ci zasaniali przyszo Niemiec i Europy przed wylewem
Moskwy? Czyli take nie zbuntowali si ci, co umieli

umkn przed toporem Szeli i szubienic siedleck? S li

czy nie winni zdrady kraju ci wszyscy, co nie wtpili

jeszcze o sprawiedliwoci boskiej i co apeluj od trybunaów

ziemskich do trybunau jego witych obietnic? A jeeli

tak jest, to dla czegó tak mao konspiratorów, buntowni-

ków, zdrajców kraju w tej izbie? Gdzie s inni?
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« ledztwo zapucio na chwil swe sieci w rzek nie-

zmiern, niewysychaln, niezgruntowan naszego wzburzenia,

by ztamtd wydoby na los 260 ziarn piasku, które podobao
si oskareniu wynie do zaszczytu mczestwa. I wy, Pa-

nowie, sdzicie nareszcie, ecie si dobrali do tego za
piekielnego, radykalnego, co mcio jego nurty i zaczer-

wieniao?

« I to wy nie widzicie , e abymy posok , krwi naszej

zdrojami i ez naszyci nie obryzgiwali bez ustanku oblicza

wiata chrzeciaskiego
,
potrzeba by wysuszy samo ródo

tego wzburzenia? A to ródo krwawe, có to ono jest,

jeli nie rozbiór naszej ojczyzny? Wic có w ogóle znaczy

mniej wicej 260 ziarn piasku dla tych niewysuszaluych, wie-

cznych nastpstw tej starej caopalni? Czy si zmae sto-

letni rewolucj
,
potarszy po niej gbk, namoczon w óci

jakiego tam kodeksu?

((Nie dziwcie si, panowie, jeeli jjowtarzamy bez

ustanku, jeeli powtarzamy a do ustania tchu, e nas

karz nie z powodu naszego oporu, ale z powodu wynagro-

dzonej, srogiej krzywdy, jak nam wyrzdzaj od lat blizko

stu. Ale bo si podoba bezustanku zapomina o tem;

bo si chtnie odwraca gow, by nie widzie, e kade
wstrznienie, które miota Polsk, jest jeno odbiciem konie-

cznem i nieodpowiedzialnem gwatów dokonanych na niej

przez te same mocarstwa, które temu si dziwi.

((Istota najbojaliwsza, najagodniejsza, któr zechcesz

zadusi pod nog, bdzie si sroy przeciw zniweczeniu

i zuyje ostatnie siy, by si odeprze, ksajc to, co j
dusi. A wy chcecie, aby naród caj', aby olbrzym pogrze-

bany ywcem w trumnie zbyt ciasnej, nie wstrzsa do

ostatniego tchu srogiej deski, co mu kaleczy serce? Albo
to Tytany pi spokojnie pod górami, któremi zazdi'o jowi-

szowa przywalia ich rozpacz ? Albo to jest win tych

biednych wydziedziczonych, jeli jk wiekowego ich konania

przebijajc kratery grobowe, guszy czasami uczty autokraty

niebios? ...»

Sdziowie niemieccy nie dozwolili dokoczy oskaronemu
winiowi polskiemu z prawa mu nalecej obrony. Obra-

liw si ona zdaa dla suchu przyguszonego urzdników

pruskich sumienia — ale dosyszao i zrozumiao j ucho
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ucinionego uawet samego ludu niemieckiego, skoro z takim

zapaem w chwili szlachetnego wylewu 1848 r. lud Berlina

wita wyzwolonych polskich zbrodniarzy stanu, przez swych
sdziów guchych i zapamitaych na miecz i katusze

skazanych.



KURS DWUNASTY,

1860 r.

lVrótki okres godzin dwunastu nie dozwoli mi zastano-

wi si nad wielu wanemi przedmiotami obszerniej. Roz-

wój najwaniejszej czci prac pielgrzymstwa polskiego, jego

usiowa, poszukiwa, sporów, prób i w skutku tych, wyro-

bienia i przyjcia obowizujcej myli, która si w licznych

na pielgrzymstwie stowarzyszeniach i liczniejszych jeszcze od

tych przerozmaitych ich organach, rozwijaa i ksztacia,

jako przedmiotu wielce rozlegego, zostawi musz póniej-

szemu czasowi i przechodz do ogóu prac pojedynczych

w dopenieniu obrazu dotd rozwijanego — do historji.

Historja polska, jak filozofja polska, streszcza si na tu-

actwie — tak, natuactwie! bo wyraz: zagranic, nie miaby
tu znaczenia. Róne rónym narodom daa Opatrzno bodce
do szukania prawdy i poznawania jej wartoci duchowej;

nam pielgrzymom daa tsknot za rodzinnym krajem ; mio
ojczyzny daa wszystkim. Ten jest nasz gówny bodziec do
szukania prawdy, ten nasz nieomylny prawdomierz do oce-

nienia wartoci prawd zdobytych. Wroski, pierwszy z Po-

laków, który bada rzeczy filozoficznie, by popchnity do

tych bada mioci ojczyzny. On szuka prawd, które

rzdz wiatem fizycznym i moralnym, drog czystego rozu-

mu, aby usuy ojczynie. Podobnie i pierwszy nasz ba-

dacz dziejów ojczystych, ten, który cakowicie odpowiada
nowym wysokim pojciom o historji i jej krytycznym bada-
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niom, Adam Czarnocki, znany wicej pod imieniem Zorjana

Dogi Chodakowskiego, winien swoje pomysy, które stano-

wi epok w historji naszej rozwoju nauk iistorycznych,

take mioci ojczyzny, i take, jak Wroski, swojemu yciu

tuaczemu.

W ostatnici latacli pisarze krajowi dosy zajmuj si y-
ciem twórczej u nas krytyki, godnej tego imienia; wszyscy

pisz o Czarnockim -Chodakowskim, podnosz si do zapau
najszlachetniejszego — i tu jest najwikszy dowód wanoci
prac jego dla caego narodu naszego. Z równym zapaem
przyjte zostao i pierwsze pismo naszego badacza, wysze

w roku 1818 pod nazw : Sawiaszczyzna przed Chrzecia-

stwem. Dzisiaj tytu ten byby przyjty obojtnie, bo dzi

nikt nie wtpi o istnieniu Sawian w Europie przed Chrystu-

sem. Lecz w czasach okoo roku 1818 rzecz ta bya nowa,

a patrjotyzm autora nada jego pismu pitno teraniejszoci,

bo w calem niem wiara w przysz wielko Polski czu si

daje najsilniej. Polska — mówi on — nie jest tylko czstk
ziemi; Polacy nie s narodem przybyym do Europy, jak

Turcy w czasie jakim dobi'ze oznaczonym
;

przyszli oni

w czasach niepamitnych, przed-chrystusowych, i maj do
jeszcze ycia w sobie na czasy nadzwyczaj dugie, a na aden
inny naród nie zamieniaj si. Taka tre pierwszego pisma

Czarnockiego czyli Chodakowskiego, i t to tre, t myl
rdzenn zrozumia cay nasz naród.

Poprzednio czynne dla suby ojczystej ycie Czarnockiego

nadawao szczególnie mi barw pismom jego. Urodzi on

si wanie, kiedy Wroski opuci obóz Suwarowa i zacz
swe nauki jjrawa i filozofji w Niemczech. Chorgiew nasza

wygnana z ziemi ojczystej, powiewaa na obu koczynach

Europy; widziaa t chorgiew caa Polska, syszaa bben
wzywajcy do broni; co yo, biego na wyzwanie walczcych

braci. W takiem usposobieniu umysu zblia si rok 1812.

Przyszy nasz badacz umia zatrzyma popd swój wojenny

dla usuenia braciom i ojczynie. Korzystajc z okolicznoci

znajdowania si gównego sztabu armji raoskiew^skiej w Bo-

brójsku, z lorzezornoci wa, a z niewinnoci gobicy
wstpuje do suby nieprzyjaciela, a pojwszy najwaniejsze

plany nieprzyjacielskie, idzie do swoich do Woch; ale na

drodze stoi Austrja. Emigracje modziey z kraju do Woch
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i Francji tak byy liczne wówczas, e rzd austrjacki wyda
rozkaz wcielania do puków na prostych onierzy wszystkich

mogcych si pochwyci emigrantów. Pochwycony by i nasz

ziomek wraz z piciu swoimi towarzyszami i na wszystkich

dopenionem zostao bezprawie austrjackie. Przez mnóstwo
przeszedszy kolei, dostaje si do legjonów, i szczliwy ! wraca

ju do drogiej ojczyzny, wraca z broni w rku. Lecz prze-

szedszy koleje armji francuzkiej, ranny przy przeprawie

Berezyny, wpada w rce Moskali. By pewny, e go roz-

strzelaj, i moe prosi Boga o przyspieszenie mczeskiej
mierci za ojczyzn; ale jako jeniec wysany zosta na wy-
gnanie. Po kilku lecieeh wróci do rodzinnego kraju , lecz

osiad nie na Biaej Rusi, gdzie si urodzi, ale na Wo-
yniu.

Wtenczas to zacz on szuka Polski w grobach jej ziemi

i szuka z ca wiar w wietniejsze odrodzenie ojczyzny, jak

bya dotd od czasów jeszcze przed -chrystusowych. Sam
sposób jego poszukiwa by w Polsce zupenie nowy. Prze-

pdziwszy dugie lata na badaniu w ksikach, odrzuca

ksiki, bierze sukman chopsk i kij w rk, chodzi od
chaty do chaty wieniaczej, podsuchuje pieni gminne,

uwaa przesdy, podania, kopie groby — a wszdzie widzi

jedno Polski
,

jej niezmiern si duchow. Wtenczas to

chcc zcharakteryzowa nowy sposób badania dziejów ojczy-

stych, porzuci dawne imi i nazwa si Zorjan Chodako-
wski. Pierwszy wyraz przypomnia mu now zorz dla

ojczyzny — drugi trudy, jakowym si powica. Sama trze-

cia nazwa Dogi, chocia mamy i herb tego imienia, u na-

szego badacza oznaczaa potrzeb odgrzebywania znaczenia

starych wyrazów.

O wykryciu przez naszego badacza planów moskiewskich

w Bobrójsku
,

pierwsi mówi uczeni moskiewscy: czonek
akademii petersburskiej Koppen i wydawca moskiewskiego

sownika encyklopedycznego. Moskale mówi o tern bez po-

tpienia Czarnockiego
;
pierwszy literat czeski Zapp oceni to

inaczej, a za nim poszo wielu innych.

Lecz te przykroci naszego badacza musiay by dolegliwsze,

które pochodziy od owieceszych klas spoeczestwa na
Woyniu, anieli od wocian — bo jak mówi Wiszniewski,
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ci ostatni mieli Zorjana za jakiego szpiega , czeka podejrza-

nego, a tamci za warjata.

Po kiku latach pracy Zorjana Chodakowskiego, dowiaduje

si o nim ksi Adam Czartoryski i poleca go Razumo-
wskieniu, ówczesnemu ministrowi owiecenia w Rosji, pro-

szc o opiek rzdow, dla jego poszukiwa. Razumowski
poruczy rozpatrzenie bada Chodakowskiego jednemu z lite-

ratów moskiewskich, Koajdowiczowi, w skutek przedstawie-

nia którego uznanym zosta za fantast, a pomoc rzdowa
bya mu odmówion; a nadszed rok 1823, w którym Cho-

dakowski nagle umar w drodze. e mier jego przypada

w czasie okropnych przeladowa Nowosilcowa, ztd po-

wstao podejrzenie, e Czarnocki odj sobie ycie, obawia-

jc si wizienia: myl, o której czas zawyrokuje.

Jakkolwiek bd , legjonista nasz zacz i skoczy ycie

na czynnej subie ojczj'^znie, a chocia pierwsze jego pismo

wyszo z druku w kraju, naley ono jednak do tuactwa na-

szego. My tuacze od tylu lat domyla si moemy, e
Czarnocki nie kochaby tak ojczyzny, gdyby nie by na wy-

gnaniu ; zreszt on w swym rodzinnym kraju pdzi ycie

tuacze. O ! któ z prawych Polaków powiedzie moe , e
nie jest obcym i w wasnym kraju

,
póki kraj jest obozem

nieprzyjació.

Nadzwyczaj bogate, nadzwyczaj uczce nas jest ycie

Czarnockiego. Jego badania naukowe, zaczwszy od spo-

sobu bada , stanowi epok w dziejach rozwoju u nas bada
o nas samych. Nie moemy tu wchodzi w szczegóy tych

bada; powiemy tylko, e on tem jest w poszukiwaniach

historycznych, czem Brodziski u nas w rozwoju poezji.

Czarnocki tem wyszy od Brodziskiego, czem wielki historj'k

wyszy od wielkiego poety.

Czarnocki natchn myl Wawrzyca Sarowieckiego,

który uczon, e takby powiedzie mona, poezj w Sa-

wiaszczyznie swego poprzednika uoy w cile naukowe

ramy w rozprawie noszcej nazw: O pochodzeniu, zwy-
czajach i obyczajach staroytnych Sawian. Su-

rowiecki okaza, e w czasach bardzo odlegej staroytnoci

byli i w Ilirji, a nawet we Francji, pod imieniem Wenedów
Sawianie; e gówna ich jednak siedziba, ojczyzna w Euro-

pie, b^a w Polsce, i e z Polski wyszy wszystkie dzisiejsze
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narody sawiaskie. Szafarzyk, znakomity uczony Sawak
(nie Czech), przetlomaczy rozpraw Surowieckiego na jzyk
niemiecki i doda swoje uwagi. Sawne w caym wiecie

staroytnoci sawiaskiej Szafarzyka s rozwojem tylko tego

jego dziea o Surowieckim. Szafarzyk nowemi dowodami
wspar myl Czarnockiego, popart, przez Surowieckiego,

i okaza jeszcze lepiej, e gówna siedziba Sawian w Euro-

pie, e ojczyzna ich jest nad Wis, e tu przechowa si

najrzetelniej ywio sawiaski. Zadanie najwaniejszych ba-

da Szafarzyka mao bardzo na nieszczcie znane i oceniano

dotd przez uczonych polskich.

Poszukiwania naszych uczonych szkoy Czarnockiego od-

kryy tajemnicze dotd dzieje Moskali. Punkt ten jest tern

waniejszy, e Moskali liczy si okoo 40,000,000, wtedy

kiedy wszystkicli pozostaych Sawian liczy si taka liczba,

i gdy Moskale mówi jednym jzykiem sawiaskim , druga

poowa Sawian mówi dziewiciu jzykami, a te jzyki dziel

si na mnóstwo narzeczy.

I w rzeczy co do wyjanienia stosunków IMoskali do Sa-
wian, kraj nasz i wiat naukowy winien to tuactwu. To
bracia nasi z kraju nie zazdrocili mu owej chwaj'! Drogo

ona okupiona!

Niepodobna wdawa si w szczegóy; wskaza tylko mona
tu punkta najwaniejsze, które powana krytyka historyczna

zbadaa i przyja jako pewniki dla ocenienia stosunków

Sawian do Moskali, a które s mao znane. Dziki pracom
Jana Potockiego , a szczególnie Czarnockiego , Surowieckiego,

I^elewela , a z nowszych badaczy dziki Maciejowskiemu,

Moraczewskiemu, Bielowskiemu, Szajnosze, Duchiskiemu
i innym, dzieje ojczyzny naszej zaczy by znane nawet

Av czasach przed -chrystusowych, a mianowicie od pitego

wieku ery naszej, to jest od wieku, w któi-ym Herodot zwie-

dzi poudniow cz Polski. Ten ojciec historyków staro-

ytnych i nowoytnych jest pierwszym historykiem ziemi

naszej i narodu naszego. Zostawi on opis Polski poudnio-

wej , opis nadzwyczaj doskonay , szczególniej co do ducha

i charakterów cywilizacji jej mieszkaców, równie i co do

mieszkaców Moskwy. Od Dniestru do Donu i dalej ku

wschodowi mieszkaj — mówi on — Scytowie; ale Scytowie

róni si w duchu i charakterze: ci, którzy mieszkaj od
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Dniestru do Dniepru i trzy dni drogi za Dnieprem, s Scy-

towie rolnicy, a dalej mieszkajcy s Scytowie koczujcy.

Ta jest podstawa wszystkich dalszych rozumowa uczonego

greckiego o mieszkacach Polski i Moskwy, i ta sama pod-

stawa jest panujc w dzisiejszych stosunkach mieszkaców
dawnej Polski, to jest do Dniepru i cokolwiek za Dnieprem
z jednej, a mieszkaców Moskwy z drugiej strony. I dzisiaj,

jak za czasów Herodota, od zachodu ku wschodowi o kilka

dni drogi za Dnieprem, kocz si posiadoci narodów,

w których yciu dziejowem przewaa duch i charaktery cy-

wilizacji narodów czysto rolniczych, ze wszystkiem dobrem
i ze wszystkiem zem

,
jakowe s poczone z przewaajcem

yciem rolniczem. Rwnie i w Moskwie teraz, jak za cza-

sów Herodota, na Donie u Kozaków doskich, przewaa y-
wio niewolniczy , oraz koczowniczy ; nie tylko na Donie, lecz

i w samem sercu Moskwy , w dawnem Wielkiem Ksistwie

Suzdalskiem, to jest w guberniach: Moskiewskiej, Wodzi-
mierskiej, Kostromskiej , Jarosawskiej, Niegorodzkiej, bar-

dzo yznj'ch, przewaa ywio pastersko -kupiecki, a wcale

nie rolniczy.

Oto jest pierwszy walny poytek, który przyniosy bada-

nia dziejów naszych i dziejów Moskwy z czasów staroytno-

ci. Widzimy tu, e jak w pitym wieku przed Chrystusem,

tak i teraz mieszkacy z nad Dniepru byli obcy Moskalom
w duchu i charakterze cywilizacji; rónili si oni przed dwu-
dziestu kilku wiekami, tak jak i dzisiaj si róni nasi ydzi
od chopów. Widzimy nadto, e z czasów najdawniejszyci

mieszkacy przeddnieprzascy, rozdzieleni dynastjanii, l)yli

cile poczeni nie tylko jeograficznie, ale w najgówniejszych

zasadach ycia narodów , w ducliu i charakterze cywilizacji,

bo i i Nadwilanie okazuj si rolnikami w czasach najod-

leglejszej staroytnoci, jest pewnem.
Wyjanienie tego to punktu winnimy pierwszym bada-

czom naszym w wieku naszym.

Drugie pytanie byo: W jakim stosunku byli do siebie

Przydnieprzanie i Moskale z potrzeb swoich wypywajcych
z pochodzenia? Na to pytanie odpowiadaj dzieje staroy-

tne nie tak jasno; lecz same nastpstwa zdarze ka si
domyla, o Scytowie zwani rolnikami, byli Polanami oraz

Lechami, wyrazy znaczce waciwie: mieszkaców pól i la-

ZiRNKOwicz , Literatura. I. 19
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sów, wacicieli grzdy, roli, pola, lasu. Gdy przeciwnie,

Scytowie pasterze koczujcy byli narodem uralskim , najpe-

wniej Czudami , których imienia Grecy inaczej oznacza nie

mogli, jak stosownie do jenjuszu ich jzyka, to jest:

Skajtami czyli Skotami, pasterzami. Suszno tego wniosku

okaza w nowszych czasach Szafarzyk, ucze Czarnockiego

i Surowieckiego.

Z szóstego wieku mamy ju wiadectwo Jorenandesa , bo

wyranie mówi, e od Wisy do Dniepru mieszkaj Wenedzi,

z których mieszkajcy od Wisy do Dniestru zwani byli Sa-

wianami , a mieszkajcy od Dniestru do Dniepru Autami.

Za Dnieprem i na pónocy, w krainach Niesawiaskich, po-

mieszcza on Czudów, Wez, Mer, Mordw, Czeremisz

w których wszyscy znakomitsi badacze, i polscy i moskie-

wscy i cudzoziemscy, widz Czudów, Wez, Mer, Mor-

dw, Czeremisz, które Nestor, nasz kronikarz kijowski,

pomieszcza w Moskwie nad Jeziorem Biaem , w Kosto-

wie, i t. d.

Mamy wic i z szóstego wieku ery naszej dowody o je-

dnoci mieszkaców Przydnieprzaskich i Przywilaskich,

oraz dowody rónicy ich od mieszkaców Moskwy.
Od jedenastego wieku mamy ju narodowych kronikarzy,

mianowicie Nestora. Nestor wyranie mówi o jednoci

Sawian naddnieprzaskich z nadwilaskiemi i o niesawia-
skoci Moskali.

Godne uwagi, i pisarze moskiewscy, polscy i cudzoziem-

scy, powoujcy si na Nestora, zdaj si nie postrzega, e
Nestor na pierwszych stronnicach swej kroniki mówi: e
Polanie kijowscy i Nowogrodzanie, oraz midzy ich krajami

mieszkajcy Drewlanie, Siewierzanie, Radymiczanie, Wiay-
cza)]ie, pac da Rusi, ale Rusinami si nie zowi. e imi
Rusi byo za Nestora jeszcze imieniem czysto politycznem,

tak jak s w Europie dzisiejszej tylko czysto politycznemi

imionami imiona Austrji i Turcji. Rusinami, Rusi zwali si
za czasów Nestora gównie Waragowie, Rusini, Skandynawi,

to jest plemi panujce, chocia nieliczne, jak u nas przez

czas jaki Sarmaci. Za Karpatami Madziary, a dzi jeszcze,

niestety! po rozmaitych prowincjach polskich rozlany germa-

nizm lub moskwicyzm. Co waniejszego nad to. Nestor

wyra/nie mówi: e mieszkacy Moskwy, W^ez, Mera, Mu-
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roma, i t. d., take pac da Rusi, ale take nie zowi, si
Rusinami i nie mówi po sawiasku.
T wanie zasad, e i mieszkacy Moskwy, chocia zo-

stawali poczeni z Naddnieprzanami i Nowogrodzanami
przez Rusów, Waragów i dynastje Ruryka, nie byli przecie
Sawianami, ale Uralczykami, i e nie mówili jeszcze po
sawiasku za czasów Nestora jest najpowaniejsz pod-

staw bada o stosunkach Moskali do Sawian w czasach

dawnych i nowych.

Nic nie zdaje si by wicej dziwnego tym z naszych pi-

sarzy, którzy uwaaj jzyki za gówn podstaw stosunków

midzynarodowych, jak ta myl, e Moskale dzisiejsi mówicy
po sawiasku, s potomkami Wezy, Mery, Mordwy, i t. d.,

to jest Uralczycy.

Pytanie to wane nie tylko w dziejach Polaków i Moskali,

ale te i w dziejach wszystkich narodów indyjsko -germa-
skich i uralskich, zostao jasno postawione przed sd Europy
jeszcze w wieku zeszym przez uczonych niemieckich. Od
pierwszych chwil bada dziejów, stosunków mieszkaców
Nowogrodu, tu Sawian przydnieprzaskich i przydniestrza-

skich do Moskali za czasów panowania nad tymi i nad dru-

gimi ksit dynastji Ruryka, uczeni niemieccy pooyli za-

sady, które wskazalimy, to jest, e w dziejach Rusi w dzie-

witym do trzynastego wieku potrzeba rozróni trzy na-

rody: Rusinów, Waragów, czyli Skandynawów, Sawian;

w Nowogrodzie, na Dnieprze i na Dniestrze, i Moskali Ural-^

czyków w Moskwie.

Niedostatek u nas krytyki historycznej z jednej , a stara-

nia gabinetu petersburskiego z drugiej strony, sprawiy, e
prawdy o jednoci mieszkaców Rusi (wyjwszy Waragów do

czasu zlania si ich z poddanymi) , z mieszkacami Polski,

o rónicy pierwszych od Moskali, nawet do XIV. wieku

w gównych warunkach ycia dziejowego narodów zostay

zapomniane; a w ocenianiu dziejów Rusi i Moskwy do XIV.

wieku historycy nie widz jak tylko jedno dynastji Ruryka

i t to jedno pochodzenia ksit Rurykowiczów, Rusinów,

Waragów, którzy zostawili imi narodowe, nad którymi pa-

nowali, uwaajc za jedno tych narodów; tak, jakby kto

wzi jedno w pochodzeniu ksit dynastji Burbonów za

jedno narodów, nad którymi Burbonowie panowali i panuj.

Ib*
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Na. te wielkie bdy w wiedzy dziejów naszych ojczystych,

bo Ru wanie stanowi wielk cz Polski, zwrócio uwag
tuactwo polskie, szczególnie znakomici uczeni stróe poda
ojczystych, midzy tuaczami, mianomcie: Lelewel i Mi-

ckiewicz.

Patrjarcha wszystkich prawie patrjarchów uczonych euro-

pejskich, ten, którego Szafarzyk nazwa nauczycielem wszyst-

kich dzisiejszych nauczycieli w wielu punktach dziejów

staroytnych: Lelewel, pierwszy okaza, e ani tubylcy Rusi

Sawianie, ani Moskale Uralczycy nie nazywali si Rusinami

nie tylko w IX. i w X., ale i w XL wieku; e wojny na-

szych Bolesawów z Rusinami nie byy wojnami midzy Pola-

nami nadwilaskimi , ani naddniestrzaskimi, lecz wojnami
pierwszych przeciwko Rusinom, Szwedom. Szwedami albo-

wiem byli to Rusini z okolic Upsala,

Pod panowaniem za Rusinów Moskale byli Ural-

czykami.

Na nieszczcie Lelewel lepiej okaza na mapach swoich

Polski, wydanych z dopiskami francuzkiemi, anieli w samym
tekcie dziejów Polski. Nadto Lelewel, idc za podaniem
szkoy Naruszewicza, wyczy z dziejów Polski dzieje Rusi

do XIV. wieku; nawet Rusi z Przemyla, z Halicza, z Brze-

cia Litewskiego, z Grodna, tak, e i on mia na celu

w swoich dziejach nie dzieje tworzenia si pastwa polskiego,

ale dynastyczne i tylko Piastów, jak to uczyni Naruszewicz.

Na ostatek i sam Lelewel niedo jasno, niedo stanowczo

okreli znaczenie Litwy pogaskiej w dziejach poczenia si
jej z Polsk i nie wypowiedzia, co si stao z Moskalami, to

jest, jakim sposobem przyjli jzyk sawiaski. Ztd to

i w pracach Lelewela j)rawie wszyscy pisarze i opinja publi-

czna nie przestaje czy Rusinów Waragów ze Sawianami
w IX. do XIII. wieku, nie przestaje widzie jednoci midzy
Sawianami, nad którymi panowali Rusowie, a Moskalami,
nad którymi take panowali Rusowie. Co do Litwy, bd
jest w tem, e pisarz i opinja publiczna nie robi rónicy
midzy Litw waciw, nie mówic po sawiasku, a Litw
polityczn, kiedy prawd jest, e nawet w sawnych stohcach

litewskich, w Wilnie i w Nowogródku, tubylce nie umiej
po litewsku. Nie umieli po litewsku ani Kociuszko , ani

Kniaziewicz, Niemcewicz, ani Mickiewicz, ani umiej z yj-
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cych midzy nami tuacze Litwini: Chodkowie, Wrutno-
wscy i inni. Tak byo i w XIV. wieku. Poczenie si wic
Litwy z Polsk byo waciwie poczenie si Sawian, a wa-
ciwie Lechów z nad Dwiny, z nad Berezyny, z nad Dnie-

pru, z Lechami nadwilaskimi.

Czuli t prawd wszyscy Litwini, czu j szczególnie

silnie Mickiewicz; lecz i on nie okaza onej z naleyt pe-

wnoci w swojem odzywaniu si do Litwy ; da myl , e
istotnie jest jaka Litwa poetyczna, obca narodom sawiasko-
lechickim.

Mickiewicz pobdzi take w ocenianiu rónic midzy
Polakami pod wzgldem siy, ich ycia prowincjonalnego,

pobdzi bardzo, bo powtarzamy, nie umie po litewsku, na-

wet w stolicach Litwy, w Wilnie i Nowogródku. Lecz Mi-

ckiewicz tem silniej da pozna rónic midzy Rusi a Mo-
skalami, okazujc nie sawiaski, lecz uralski pierwiastek

tych drugich. On pierwszy z Polaków okaza praktycznemi

dowodami, e nawet Maorusini s blisi Hisz^Danów i Angli-

ków , anieli Moskali w gównych charakterów warunkach

ich cywilizacji. Mickiewicz pierwszy dopatrzy fisko Mo-
skali nawet w jzyku ich sawiaskim, w pismach ich, i on

pierwszy rzek, e nie naley oskara monarchów moskie-

wskich o wszystko ze, które popenili, gdy i monarchowie

moskiewscy byli pod wpywem swoich poddanych pochodze-

nia uralskiego.

Te prawdy rozwija Mickiewicz najjaniej w lekcjach

swych kocowych; lecz i tu nie rozwin stosunków Rusi do
Polski w wiekach rednich. Nie powiedzia tego, kiedy Mo-
skale zaczli umie po sawiasku, i jakie to byy silne oko-

licznoci , które sprawiy te rewolucje w Moskwie. Od lat

kilkunastu pracuje nad wyjawieniem tych pojawów spóziomek
nasz Duchiski. Udowodniwszy nowemi wyjanieniami su-

szno zasad Lelewela i wszystkich powanych historyków

o rónicy Rusinów od Sawian na Dniestrze i na Dnieprze

nie tylko w IX., w X., w XL i w XII. wiekach, okazawszy

waciwe miejsce Litwy pogaskiej za czasów Jagiey, zwró-

ci on szczególn uwag na stosunki Sawian , Rusi do Polski

i do Moskwy; oraz udowadnia, e Moskale nawet w guber-

njach Moskiewskiej i Wodzimierskiej nie zaczli mówi*'; po
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sawiasku jak okoo XIII. wieku; e do XIII. wieku prze-

waa u nicli poganizm i jzyk ich fiski.

Przytoczymy z dziea jego powody, które zmusiy,

lub które uatwiy Moskalom przyjcie jzyka sawiaskiego.

U dzisiejszyci mieszkaców Moskwy — mówi on — prze-

waa ywio pasterski, kupiecki oad rolniczym. Taki chara-

kter cywilizacji przewaa u mieszkaców Moskwy z czasów

najdawniejszych. Ju Herodot, który w Y. wieku przed er.

nasz zwiedzi Scytj ówczesn , robi t uwag : e od za-

chodu do Dniepru i trzy dni drogi za Dnieprem yj narody

rolnicze; a dalej ku wschodowi, o trzy dni drogi za Dnie-

prem, yj narody koczownicze. Historyk rzymski Tacyt

przedstawia Finnów jako naród koczujcy, a Karamzyn, jak

widzielimy, ma mieszkaców Moskwy za potomków Finnów
Tacyta, Narody, w których przemawia ywio rolniczy,

z wielk trudnoci ucz si obcych jzyków; przeciwnie,

narody, u których przemawia ycie pasterskie, kupieckie,

ucz si jzyków obcych z wielk atwoci. Trudno si
ucz obcych jzyków i narody góralskie. Ta trudno i a-
two wzrastaj w miar stopnia siy ywiou rolniczego, lub

pastersko -kupieckiego. Stan pastersko kupiecki mieszka-
ców Moskwy nadzwyczaj uatwia rozszerzenie si panujcego
u nich jzyka sawiaskiego od koca X. wieku; poczenie
maej czstki Uralczyków moskiewskich z wielk iloci Sawian
pod rzdem ksit jednej dynastji.

Dla wyjanienia rzeczy co do rozszerzania si jzyka sa-

wiaskiego u Moskali, zapomina nie naley, e maa tylko

pierwotnie bya czstka Moskali pod panowaniem Rurykowi-

czów. Wojsko, jakie w dani Rusom dawali Moskale, prze-

bywao w ziemiach sawiaskich , w Nowogrodzie, na Dnie-

prze, gdzie byy gówne stolice ksit ruskich. Od XI.

wieku jzyk sawiaski zacz przewaa u Rusów nawet

i zosta jzykiem rzdowym. Ktokolwiek z Uralczyków

chcia si zbliy do narodu panujcego, musia uczy si
po sawiasku. Takowe uczenie si nie byo dla nich tru-

dnem, jak to widzimy i teraz w nadzwyczajnym postpie

sa wiaszczenia si Uralczyków, dotd nieposawiaszczonych

w mowie (lecz w mowie tylko).

Rozszerzenie si u Moskali religji chrzeciaskiej z jzy-
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kiem eawiaskim w obrzijdkach religijnych byo zmuszone, jak

wszystkie polityczne instytucje.

Powiedzie mona ogólnie, e teraz razem z sob, post-

puj, w Azji, na granicach Moskwy: panowanie monarchów
moskiewskich i jzyk sawiaski , który szybsze postpy robi,

nielireligja chrzeciaska. Tak byo u Wezy, Mery i Murowmy.
Jednake religja chrzeciaska ustalaa dawniej i ustala

teraz jzyk sawiaski u Uralczyków. Dla tego jzyk sawia-
ski nie zacz bra zupenej przewagi nad jzykiem narodo-

wym Moskali, jak okoo XIII. wieku.

Te s gówniejsze okolicznoci, które uatwiy rozszerzenie

si jzyka sawiaskiego w tej mniejszej czci Uralczyków,

w Moskwie, która bya pod panowaniem ksit ruskich

przed napadem Mongoów w XIII. wieku.

Byy jednak i inne, mniejszej wagi okolicznoci, które

towarzyszyy rozszerzaniu si jzyka sawiaskiego w Moskwie,

jako bardzo sabe szcztki Sawian, które sigay a za gra-

nice Rusi w gb Moskwy, szczególnie do rzeki Oki i do

róde Donu. Do tych szcztków Sawian naley doda nie-

licznych nowych osadników sawiaskich w miastach Wezy,

Mery, Muromy.

Nazywamy maolicznemi, dawnemi sawiaskiemi mieszka-

cami Moskwy owe szcztki Lechów przyprowadzonych z nad

Wisy a na Ok do gubernji Orowskiej i Kauzkiej , których

najwiksza ilo wysza ztd do Mezji w YI. wieku i tu bya
podbit przez Bugarów w VII. wieku. Nowymi za osadni-

kami sawiaskiemi w Moskwie zowiemy pojedyncze rodziny

sawiaskie, które dobrowolnie lub z musu przesiedliy si
z nad Dniepru i z Nowogrodu do Moskwy, w czasach, kiedy

te kraje byy poczone, chocia sabo, przez ksit ruskich

Rurykowiczów.

Niektórzy pisarze, niechccy przeczy nadto jasnej pra-

wdzie, e w wiekach IX. i X. w Moskwie mieszkay narody

niesawiaskie a uralskie : Finny lub Czudy, Turcy i Tatarzy,

a chccy przy przyjciu tej zasady wytoraaczy w sposób,

jak im si zdaje najatwiejszy, e dzisiejsi Moskale mówi po

sawiasku, dodaj: e narody uralskie, moskiewskie, byy
nieliczne i sabe; e w wiekach XI. i XII. wypuciy swe
ziemie wychodcom z nad Dniepru i z Nowogrodu, to jest
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Sawianom. Lecz przeciwko takiemu tJomaczeniu woaj
i dzieje Slawiaii i dzieje Moskali.

Ciekaw i równie wielce nauczajc jest statystyka,

jak dla poparcia niezaprzeczonemi cyframi swoich twierdze

Duchiski przywodzi.

Sawianie Polski, powiada, stanowi ca sitj Sawia-
szczyzny; zewntrz Polski s sabe pokolenia sawiaskic.

Polska w granicacli swoich 1771 r., to jest bez Kijowa i Ma-

ej Rusi, te bez Smoleska, liczy okoo 22,000,000 mieszka-

ców. Z tych: w guberniach zwanych zabrajiemi, okoo

9,600,000; w Polsce Kongresowej 4,600,000, w Galicji okoo

4,800,000; reszta w Prusiech. Podug pochodzenia dziel siy

mieszkacy Polski nastpnie: Sawian 16,000,000, mudzinów
i otyszów okoo 90. ,000, ydów okoo 2,000,000, Tatarów

okoo 8, a moe 10,000. Reszta Niemcy, Francuzi, Moskale,

i t. d. Podug religji: Katohków okoo 15,000,000 (liczc

tu i Unitów, zapisanych do prawosawia przez Moskali; bo

ci Unici nie przestaj by w uczuciach swoich obcy prawo-

sawiu) ; czysto prawosawnycli okoo 2,000,000 (najwicej ich

na Ukrainie); reszt stanowi: Protestanci, ydzi, Muzuma-
nie (w Litwie). Podug mowy: mówicych po polsku okoo
15,000,000 (liczc tu i ydów, Unitów i prawosawnych, y-
jcych przy dworach

,
przy kocioach i w miasteczkach).

Pamita jednak naley, e mowy ruskie i tej czci mieszka-

sów Polski w granicach jej 1771 roku, którzy nie umiej po

polsku, bdce w jednoci z mow polsk, jako sawiaskie,

wyrabiay si w tej jednoci od XIY. wieku; i Rusini unici

w okolicach Wilna, Nowogródka, Trok, Grodna, i t. d., uy-
wali i uywaj religijnych pieni w jzyku czysto polskim.

Podug stanów : Lelewel liczy w Polsce okoo 3,000,000 szla-

chty, lecz zapewne z mieszczanami, którzy mieli niektóre

prawa szlacheckie; bez tych okoo 2,000,000; samych mie-

szczan okoo 5,000,000 (tu 2,000,000 ydów) ; reszt stanowi
wocianie.

Z niepoledni znajomoci przedmiotu i niesychanie

gboko postrzegawczym rozmysem pracowa na tej drodze

August Bielowski, z t jak Czarnocki i za nim idcy wiar
w przyszo i przeto ogromne pod wzgldem poszukiwa
i bada staroytnoci polskich pooy zasugi. Nie mniejszej

s wartoci poszukiwania Moraczewskiego Jdrzeja, i dzieo
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jego, noszce tytu: « Dzieje Rzeczypospolitej polskiej)), pozo-

stanie zawsze dowodem, jako autor mia cigle na uwadze
postp wolnoci; ztd wiar§ w przyszo i ojDrócz republi-

kaskiej , innej ani w przeszoci , ani w przyszoci nie wi-

dzia i nie przyjmowa Polski. Wane s take prace Kaspra

Ciglewicza o Rusi; wane te i Szajnochy, aczkolwiek ten

ostatni historj Rusi wyrzuca z dziejów Polski. Historja po-

wstania 1830 i 1831 r. obszernie i wszechstronnie na tuactwie

ogldan bya. Po pamitnikach i rozmaitej nazwy zlepkach

w polskim i w obc}'^ch jzykach, z powanym o tym przed-

miocie dzieem wystpi pierwszy Mochnacki , które nastpnie

prowadzi Ludwik Mierosawski; lecz e go nie dokoczy
jeszcze i obecnie pracowa ma nad niem, rzecz wic o tem
odoy musz do czasu póniejszego. Wtenczas waciw
por bdzie odda suszno nalen nieocenionym na tej

drodze pracom Chodki Leonarda, Niemojewskiego Bona-

wentury , Witwickiego Stefana , Zwierkowskiego Walentego,

Wrotnowskiego Feliksa, Dembiskiego Henryka, Dwer-

nickiego Józefa, Róyckiego Karola, Kubalskiego, i wielu,

wielu innych.

Z kolei niepodobna pomin milczeniem pi'ac pielgrzym-

stwa polskiego na polu artystycznem ; malarskiem, rzebiai--

skiem, architektonicznem , matematycznem , lekarskiem, mu-
zyczuem i wszelkiem intelektualnem : gdzie pielgrzymi polscy

zoyli z jednej strony dowody najwyszego i najzupeniej-

szego usposobienia narodowego do wszelkich gazi sztuk

i umiejtnoci, a z drugiej okazali czynami, jak wielce poj-

mowali wity obowizek swojego posannictwa. Któ nie

zna i nie umie ocenia wartoci pi'ac malarskich za grani-

cami Polski: Michaowskiego, Sosnowskiego, Postpskiego,

Lewickiego, Rulewskiego, Molinarego, Nemkego, Brzezi-

skiego, Hofmana, Malankiewicza, Faliskiego, Rodakowskie-

go, Tpy, Pawowicza, Zalewskiego, Kwiatkowskiego, Ze-

glera, Kosaka, i t. d. ?

Kto nie unosi si nad niezmordowan gorliwoci i do-

skonaoci rylca Oleszczyskiego Antoniego , którego dziea

dotychczasowe na krocie si ju licz; jak równie brata

jego Oleszczyskiego Wadysawa , rzebiarza i r}'sownika,

który porównany z bratem, narodowy swój obowizek nie-

zmordowanie penicego? Oraz prac w tyme zawodzie Dmo-



298

chowskiego Henryka, Haliburtoua, Zangtalera, Zakrzewskie-

go, Piliuskiego, Budziowicza, Stypukowskiego, sztycbarzy

;

Wyganowskiego , architekta; muzyków: Szopena, Sowiskie-

go, Poniatowskiego, Klemczyskiego , Fontanny, Ordy,

Wróblewskiego, Kckich, Polanowskiej , Królikowskiej i tego

mnóstwa innych; jak równie prac znakomitych na polu iu-

ynierji, medycyny, chemji i przemysu.

W obec takiego ruchu intelektualnego czyli umysowoci
polskiej na samem tulactwie tylko, jake dziwnie wyda si
musiay wyrazy, niedawno w jednem z pism pielgrzymskich

skrelone w Paryu

:

«Z zapalon imaginacj — mówi pismo to — pod paa-
cem niebem, z wyostrzonemi mylami, ród ostrych pont,

w otoczeniu natury, która pieszczotami naprzemian usypia

i budzi, w otoczeniu cia tak piknych i piknoci tak cie-

lesnych : ludy poudniowe na polu szczególniej rzeby i ma-

larstwa , stworz arcydziea, i równie skoro jak szczliwie

uchwyc i wydoskonal te gównie sztuki, w których duch

na wpó si z materji wyzwala, a na wpó jej ulega, nawet

si w niej roskoszuje, i gdzie myl przedewszystkiem jest

ksztatem, a uczucie ledwiebymy nie rzekli dotkniciem. Na
tern samem polu ludy pónocne tylko swoje wysilenia, nigdy

swojej siy prawdziwie nie objawiaj. Brak im do tego

oniemal wszystkiego , brak im przedewszystkiem tej intuisji

form, tej tajemniczej meforpedji, która od kolebki prawie,

bez jego wiedzy i woli kieruje kadym krokiem i ruchem

poudniowego mieszkaca. W surowym klimacie stpione

zmysy, ani tak czujne s na zewntrzne wraenia, ani tak

wprawne do ich zewntrznego uksztatowania. Wszystko, co

w Grecji i we Woszech byo natur; we Francji ju
i w Kiemczech bdzie tylko kultur, mozolnym nabytkiem,

co tam przyrodzon wasnoci. Im dalej na pónoc post-
pimy, tern rzadsze pod tym wzgldem spotkamy rzeczywiste

uzdolnienia, tern wikszy trud i mozó ujrzymy w indywi-

duach, tem mniej wspóczucia i wspóudziau znajdziemy

w masach. Organizacje prawdziwie artystyczne pod obkan
gwiazd losu w tych stronach zrodzone, nie znajduj tu ni

spokoju, ni zadowolenia; robi sobie i drugim nieustanne

wraenie obcych
,
gwatem z innej , cieplejszej ziemi pszesie-

dlonych wygnaców i bd zawsze miay instynktowy pocig
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do tych krajów: « gdzie buja laur i cyprys cicho stoi.)).

W tych krajach i dla nich Thorwaldsen zapomni w kocu
swego rodzinnego jzyka, a Winckelman si wyrzecze swojej

macierzyskiej wiary.

cCi, którzy u nas, a jest ich nie mao, wiele sobie obie-

cuj po rozwoju sztuk plastycznych w Polsce, którzy mniej

lub wicej szczliwe próby krajowego malarstwa bior za

zapowied dojrzewajcej szkoy narodowej, którzy nawet, bo

a do tego stopnia posuwa si czasami u niejednych amator-

stwo, spodziewaj si w tym kierunku jakiego odrodzenia

i odmodnienia — ci, niechaj wybacz mi, nie zdali sobie

moe dokadnie sprawy ani z natury naszego kraju , ani

z usposobienia naszego ludu, ani z wiekowej nauki, które

nam historyczne dowiadczenie podaje. Surowo naszego

klimatu i surowo naszych obyczajów u nas czyni to nie-

podobnem.
«Te marmurowe ksztaty, które na niwach Auzonji w cie-

pym kpi si lazurze i w roskosznym cieniu mikkich, usu-

nych spoczywaj laurów i cyprysów , te na polskich polach

pónocnym policzkowane wiatrem, pó roku odbija si mu-

sz od biaych niegu caunów, a drugie pó sta niemiao,

niepewne , wród otoczenia niezbyt przyjaznego powanych,

ponurych dbów i ostrych, surowych jode. Wzrok niena-

wyky do wiata i soca, nie jest zdolny u nas ani uchwy-

ci, ani odda tej nieskoczonej skali farb i pócieni, która

wci dry w powietrzu; uczucie kolorów cina si pod szar

powok naszego horyzontu, a formy opite chodem i wsty-

dem, nigdy tu nie odsoni swojej wielkiej tajemnicy i nigdy

nie poka tej piersi, o któr woa ów — (No! kto?) na-

szej poezji: « Piersi nie podug miary krawca, lecz Fidjasza!

»

Gdy woski ebrak nawet w pó samem farniente umie sobie

nada ksztat posgu i dziurawe swe achmany instynktowo

udrapowa jak chlamyd, gdy najuboszy nieraz mieszkaniec

Apeninów potrafi obraz jakiego mistrza ukocha i cieszy

si z niego z ca moe niewiadomoci , ale i z ca szczero-

ci dziecicia — na naszym chopie twory dlóta i pdzla

adnego nie robi wraenia, i w obojtnem go zostawia

milczeniu dzieo Fidjasza i Rafaela, c Nie ta droga !
— woa

do nas jak do bdnego tuacza biblji wielki prorok: gos

natury, historji i sumienia. Sztuka plastyczna u nas zawsze
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pozostanie ki"zewem egzotycznym, w cieplarni malarstwa

mozolnie pielggnowauym; nie bdzie ona nigdy penym so-

ków i ziarn owocem, samorodnie dojrzewajcym na drzewie

naszego ycia.))

Wyznaj, e osupiaem na takie zdanie dziwne: "Polska

mie nie moe i mie nie bdzie malarzy, budowniczych

i rzebiarzy!)) To wic, któ odmaluje nam teraz nasze

niebo polskie, pomylaem, i ziemi polsk? Kto any wiel-

kopolskie, ki kujawskie, piaski mazowieckie, lasy litewskie^

stepy ukraiskie, szczytj' karpackie? Kto nam odda malo-

wnicze stroje krakowskie, lny i konopie mudzkie, pszenic

podolsk — kto bota piskie i owego biednego j/Tskorza

czyckiego , nasze dwory i nasze sioa , nasz sad i nasz

ogród Warszawy, nasze grzybobranie, polowanie, mateczniki?

A có dopiero naszych sodkich i rzewnych sielan poetów :

Kochanowskiego pod lip czarnolesk, Karpiskiego nad po-

tokiem z gitar, Brodziskiego na weselu Wiesawa i Haliny,

Mickiewicza w kowieskiej jego dolinie, Task i Jachowicza

wród dzieci? . . .Tyle co do pótna i pdzla, czyli co do

malarzy. A teraz kto zbuduje wie Marjack w Krakowie,

kto katedr na Wawelu ? A kto nasz Panteon i Westminster

zasyjiie, jak to dawniej bywao, grobowcami i posgami bo-

haterów naszych? Kto usypie mogiy jako owe kopce Kra-

kusa, Wandy? . . . Czy moe jakie zagraniczne Rafaele,

Wandyki, Wernety, Thorwaldseny, którym si ani nio —
nasze niebo, nasze sioa, nasze tabuny i nasza czapka ro-

gata? Smutno, smutno mi si zrobio! Ale gdy czas, ów
lekarz doskonay wszystkiego zego, przyszed mi w pomoc:

Ej ! — pomylaem — moe te niekoniecznie wszystko to

prawda, co z ust ludzkich pynie? Wszake te powiedziano :

Miej serce i patrzaj w serce! I zajrzaem do serca, a ono

zaraz do mnie: Pozwól desjieratorowi desperowa, jeli mu
to robi przyjemno, i podzikuj jeszcze, e ci Polski

ze wszystkiego nie odar, skoro jej pozostawia poetów i mu-
zyków. I to grzeczno jeszcze lub aska. Jeden pocig
pióra wicej skaza nas móg na Eskimów i na Arabów,

którzy oprócz trocha tranu lub kukurydzy, nic nie maj
wicej. A tymczasem: Nihil desperandum! Wszak by czas:

e nam take; mówiono: My Polacy dobrzy tylko do kord
i do szklanki ! A kto rzek : A moe i do wiersza ! I wnet
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powstali z grobu Kochanowscy i Reje, w godnych siebie

zaiste nastpstwach, co si zwali izowi: Krasicki, Narusze-

wicz, Knianin, Karpiski, Niemcewicz, Brodziski, Mickie-

wicz, Sowacki, Zaleski, Pol, Goszczyski, i t. d. — eby
dzi ich nie zliczy. Dziki Bogu za poetów, ale muzycy?

Spróbujmy! rzek Szopen. I wnet, jak na skinienie laski

czarodziejskiej, ozway si harmonijne brzmienia: Szopenów,

Sowiskich, Moniuszków, Mireckich, Kckich, Szczepano-

wskich, Biernackich, Wieniawskich, Wróblewskich, Króliko-

wskiej i nawet Poniatowskiego, którym cay wiat muzyczny
jednomylnie przyklasn. Owo przyjdzie kolej na plastyków,

malarzy, rzebiarzy, architektów. Ta kolej przysza ju na-

wet, tylko uszu na to, co nasze, rozmylnie nie zamykajmy,

tylko tego, co mamy, sami sobie nie odmawiajmy. Jest na-

dzieja, e bdzie ich nawet w przyszoci, tylko nie blunij-

my przeciw Bogu, e nam swych darów nie szczdzi; tylko

ust naszych nie kalajmy onem szpetnem woaniem: ((Polacy!

nie amcie sobie gowy! Bóg da wam pióro i smyczek, ale

wam odmówi dóta
,
pdzla i cja'kla.

Otó s powody zapewne, przez które si dzieje, i jeden

naród oddaje si wicej naukom , a za drugi sztukom

,

umiejtnociom , rolnictwu
,
przemysowi , handlowi , muzyce,

malarstwu, rzebiarstwu, poezji i tym podobnie — ale to

nie ma znaczy, eby Opatrzno do którego z nich wyrzec

miaa: ((Stój! Ty nie pójdziesz na prawo, bo tam plastyków

dziedzina , a ja ci wyznaczyem poezj i muzyk , które le
na lewo.o Dla tego te lepiej zrozumia j^rzeznaczenie nasze

ten publicysta, który w jednym z dzienników fracuzkich pi-

sa: ((Polska dotd stoi niej w sztukach od niektórych in-

nych narodów, bo nie miaa sposobnoci i czasu do ich roz-

winicia — ale nie trzeba ztd wnosi, aby jej zbywa
miao na organizacji artystycznej. Nic nie byoby faszywszego

nad to mniemanie.)) Nihil desperanduml powtarzam: tylko

pamitajmy, e nikt nic za nas nie zrobi; tylko nie bdmy
na podobiestwo bab, które nie majc, czy nie mogc na co

lepszego si zdoby, strasz dzieci bajkami.

Nie pi'zepomniao te pielgrzymstwo polskie obowizku
swego na drodze poszukiwa i przekazania lepszym czasom

pomników naukowych i przemysowych, które z kraju przed

grabie najezdców uratowa, lub po obcych krajach odszu-
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ka i zgromadzi mogo. Nieocenione s pod tym wzgldem
skarby przechowywane w archiwum przybocznem Czartory-

skich, w bibliotece polskiej przy wybrzeu orleaóskiem,

w bibliotekach szkoy polskiej w Batignolles i Towarzystwa

demokratycznego w Wersalu , a nadewszystko zbiory Leonarda

Chodki, jednego niezaprzeczenie 2 najgorliwszych, najpraco-

witszych i najpilniejszych poprawiaczy dziejów narodowych

w jzyku francuzkim, które, acz prywatne, susznie uwaa
mona za bibljotek publiczn, jako powodowanemu korzy-

ci dobra publicznego, z najwiksz uprzejmoci i skwapli-

woci udzielane kademu chccemu z nich korzysta. Oprócz

dzie li tylko Polski dotyczcych si, drukowanych w jzy-

kach: polskim, aciskim, francuzkim, angielskim, niemie-

ckim, woskim i rosyjskim, a obejmujcych historj, jeo-

grafj, statystyk, polityk, rzeczy wojenne, literatur

i biografj — posiada Leonard Chodko wiele rkopismów
oryginalnych. Aby za mie pod rk rozmaite akta histo-

ryczno -dyplomatyczne, lub cywilno-wojskowe , rozrzucone po

rónych archiwach publicznych i prywatnych, zebra je po-

rzdkiem chronologicznym, poczwszy od mierci Sobieskiego

w r. 1696 do dzi dnia. Zbiór ten rkopimienny obejmuje

sto tomów w 4", kady majcy tysic stronnic. Co za do

rewolucji listopadowej i spraw emigracji, zbiór Leonarda
Chodki jest jedyny w swoim rodzaju. Obejmuje on z tych

dwóch epok najkompletniejsz mas, w rónych jzykach
druki, litografje i autografje, uoone w porzdek systema-

tyczny materjami i przedmiotami ogólnemi i szczegóowemi

w 500 tomach, kady z nich po 500 stronnic. Xadto ma
sto tomów rkopimiennych, kady jjo tysic stronnic.

"Wypada zatem, e gdyby te 250,000 stronnic byy druko-

wane jednostajnym drukiem w 8", przedstawiyby bibljotek

do 500 tomów 500 stronnicowych, powicon jedynie spra-

wie wywoanej przez 29. listopada 1830 roku. W tych zbio-

rach, wielkim kosztem, staraniem i wytrwaoci cigle po-

mnaanych, znajduj si take karty jeograficzne , plany,

portrety, widoki, medale i monf»ty polskie, rkorysy

i akta dotd wcale nieznane. Nie p^zps; !• be? odgosu
w kraju to poczucie si w swoim obowizKU, pielgrzymstwa,

polskiego.
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Naród, którego zadaniem jest odzyska swoj niepodle-

go i zapewni sobie byt polityczny na zasadach sprawie-

dliwoci, zapewniajc wszystkim swym czonkom, tak pod
wzgldem moralnym jak i materjalnym, rodki i warunki

samoistnego i niezalenego istnienia — naród taki musi nie

tylko mie jedn dno, jak jeden jego cel, ale nadto wy-

robi sobie jedno rodków i jednakie ich pojcie i rozumie-

nie, a to pod kar chaostycznego zamtu, najprzykrzejszych

zawodów, a moe i walk krwawych.

Z tej uwagi wychodzc, sdz, e chocia przedmiot,

o którym mówi mam, nie jest nowy, to przecie obowiz-
kiem jest wykrywa i usuwa cige zabiegi i knowania tych

przeciwników sprawy, którzy nie mogc wstrzyma jej po-

stiin i rozwijania si, siej ród nas nieufno i niezgod,

aby tym sposobem zbezwadnia, przestrasza, utrzymywa
w niepewnoci, wahaniu si i obawie o skutki przyszoci.

Walcz oni t sam broni dzisiaj przeciw postpowi, jak
niegdy walczyli, to jest: sofizmami, deklamacjami, potwa-

rz. Jak dawniej kady liberalista by demagogiem, tak

dzisiaj kady demokrata jest anarchist. Postp wedug
nich, to wojna ubogiego z bogatym, to rabunek i ruina nie

tylko ju majtków, sztuk, przemysu, handlu, ale nawet

religji, familji i wasnoci — to zburzenie wszelkich praw
spoeczeiiskich, na których ludzko od wieków stoi — to

rozkieznana wolno, prowadzca naród do stanu pierwiast-

kowej zwierzcoci i barbarzystwa.

Przypumy dobr wiar w tych rozumowaniach i roz-

bierzmy sumienno tych twierdze.

A najprzód, czy prawda, e prawo postpu, to jest nowy
wymys namitnoci nierzdu, czy prawda, e wolno i jej

rozwój s dwie oddzielne , rónorodne myli i dwie sprzeczne

sobie dnoci?
Logika ma swoje koniecznoci , skutek swoj przyczyn,

zasada swoje nastpstwa. Wszystko si w wiecie czy,
wie , harmonizuje. wiat moralny równie jak wiat fizy-

fizyczny, ma swoje stae, niewzruszone prawa, wedug
których istnieje i postpuje; ztd te i ludzko ma
swoje prawa istnienia i postpu — swoje dnoci
i swój cel.
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Celem ludzkoci jest cigy i nieustajcy postp ku do-

skonaoci , tak w caym jej skadzie, czyli w ogóle, jak

w kadej pojedynczej jego czci, czyli w czowieku. Dno
za tak jest cig i nieustajc, jak doskonao, do której

czowiek dy, jest nieokrelon, a wic cig, nieustajc

i wieczn. Kady zatem czowiek z samego prawa natury

musi niszczy i burzy wszystko, co tylko stoi mu na zawa-

dzie w jego deniu , czyli co mu przeszkadza by coraz

wolniejszym, owieceszym, szczliwszym. Do tej wolnoci,

do tej owiaty i szczcia doj jedynie on moe przez ró-

wno, czyli równe prawo kademu do wyszukania, przy-

sposobiania i gromadzenia rodków wiodcych go do celu.

e za do zapewnienia i utrzymania go sobie nie moe doj
bez zespolenia si pojedynczych, ztd powstaje poczenie ich

w spoeczestwo wzem mioci i braterstwa. Dla tego

te wolno , równo i braterstwo, owe goda postpu tego-

czesnego, nie s wcale prawami dzi wymylonemi: ale od-

wiecznemi, przyrodzonemi , boskiemi, i których czowiek

przeto wyi'zec si nie moe, jak nie moe si wyrzec swej

przyrody czowieczej, spoeczestwa i Boga. Ze za widom
form, obejmujc te odwieczne prawa postpu, jest ró-

wno, w dzisiejszem zatem pojciu: postp, znaczy to samo

co braterstwo. Ale godo i nazwa nie stanowi jeszcze

wszystkiego, trzeba ich rozwinicia i zastosowania. Ztd te
narody do braterstwa dce, czc si w spoeczestwa,

stanowi sobie pewne, wspólne, wszystkich obywateli jedna-

kowo obowizujce prawa: aby wola i dno osobista ka-

dego, wiodca go ku szczciu i doskonaoci osobistej, nie

krpowaa i nie bya przeszkod w tej wolnoci i dnoci
drugiego. Dla dobra wic wspólnego ludzie pojedynczy

zrzekaj si pewnej czci ze swój absolutnej , indywidualnej,

osobistej wolnoci na korzy ogóu, a dla zachowania har-

monji i równowagi midzy pojedynczymi czonkami i ogóem
czyli stowarzyszeniem, spoeczestwo zaciga nawzajem pe-

wne zobowizanie si wzgldem czonków je skadajcych.

Ztd powstaj obowizki i powinnoci jednych wzgldem
drugich, to jest wzgldem ogóu i nawzajem obowizki i po-

winnoci ogóu w-zgldem pojedynczych czonków, a tem

prawem obowizujcem ogó czyli spoeczestwo, jest: zabez-
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pieczenie bytu czyli ycia kademu z jego czonków, lub

prawo spoeczne albo socjalne.

Widoczna wic, e od chwili jak ludzko urzdza si

spoeczesko zaczyna, tu obok idei prawa wystpuje zaraz

idea obowizków, jako jedna drug dopeniajca, jako nie-

rozdzielna jej towarzyszka, jako ciao i dusza, bez cznoci
i solidarnoci których pierwsza byaby trupem, a druga

mrzonk. To te chrystjanizm, który pierwszy sformuowa
i wypowiedzia zasady wolnoci, równoci i braterstwa,
ogaszajc wszystkich ludzi dziemi jednego ojca, który nas

kocha jednakowo, i jako takim zaleca mio bratersk mi-
dzy sob, ogosi zarazem solidarno ludzkoci. Caa ewan-

gielja i wszystkie pisma apostoów, uczniów i wyznawców
chrystusowych , 'pene s na to dowodów. Z rozszerzaniem

si i rozwijaniem chrystjanizmu postpuje i objawia si coraz

dobitniej idea socjalna nie ju jako myl, jako zarodek

tylko, ale jako nauka wypowiadajca i zaprowadzajca ule-

pszenia spoeczne, opierajc je na sprawiedliwoci i szcz-

ciu wszystkich, czyli na wolnoci, równoci i braterstwie

caego czowieczestwa.

Krótki zakres czasu nie pozwala nam posugiwa si po-

wag póniejszych mów kocioa: Bossueta, Lamenego,

Wentury, Lakordera, z których kady na swój sposób roz-

wija i propaguje idee postpowe. Niepodobna nam take
przytacza zda znaczniejszych ekonomistów dzisiejszych, do

których przed innymi nale: Smith, Rossi, Blanui, Ba-

stide, i t. p., a którzy przyjmujc socjalizm jako zasad,

zgadzaj si, e dzisiejsze pojcie wasnoci i cay porzdek
urzdze spoecznych osta si nie moe ; a tern bardziej

rozbiera dzie, które ogosili: Fourier, St. Simon, Cabet,

Prudhon, Louis Blanc, Buclier, Le Roux, Fengueray, Con-

siderant, i t. d., jakkolwiek te wpyny na rozjanienie poj-

mowania kwestji postpowych; ale przytoczymy tylko kilka

ustpów z owiadczenia tu demokracji polskiej, na dowód e
demokracja polska nie oddzielaa nigdy kwestji postpowej
od niepodlegoci narodowej

,
poczwszy od samego zawizku

a do chwil ostatnich. Jako w akcie zaoenia swojego

z dnia 17. marca 1832 roku nie tylko wypowiada od razu

konieczno reformy spoeczeskiej , ale j wyranie i otwar-

cie okrela

:

ZiBKKowicz, Litsratura. I. 20



306

((Dzisiejszy porzdek towarzyski, sowa s tego owiad-

czenia, na przywaszczeniach oparty, w którym jedni uy-
waj wszystkicli korzyci do ycia spoecznego przywizanych,

drudzy same tylko ciary ycia tego znosi s przymuszeni,

jest jedyn przyczyn nieszcz ojczyzny naszej i ludzkoci

caej.))

I dalej : (( Wszyscy ludzie jako istoty jednej i teje na-

tury, równe maj prawa i równe powinnoci: wszyscy s
brami, wszyscy dziemi jednego ojca — Boga, wszyscy

czonkami jednej rodziny — ludzkoci.

((Kady czowiek ma prawo szuka wasnego szczcia,

wszystkie potrzeby fizyczne, umysowe i moralne zaspakaja,

wszystkie wadze rozwija i doskonali, a w miar pracy

i zdolnoci, we wszystkich korzyciach ycia spoecznego

równy mie udzia.

((Kadego równie czowieka powinnoci jest: szuka

szczcia drugich, do zaspokojenia ich potrzeb i rozwijania

wadz pomaga; wasny interes szczciem drugich i spoe-

cznoci ogranicza w miar otrzymanjch z ycia spoecznego

korzyci; do ciarów publicznych przykada si.

((Przywilej jakiemkolwiek nazwiskiem okryty, jest wya-
maniem si z pod ogólnych powinnoci, lub przywaszczeniem

jakiego prawa, jest zatem negacj równoci, zgwaceniem

natury. Prawo czowieka ma swoje ródo w indywidualnej

jego naturze, w wolnoci; powinno z natury socjalnej,

z braterstwa wypywa. Midzy prawami i powinnociami

konieczn jest harmonja. Tg harmonj stworzy i utrzyma,

jest spoecznoci obowizkiem. Gdzie pojedyncze indywidua

s wszystkiem, a spoeczno niczem, tam jest anarchja;

gdzie znowu spoeczno pochania indywidualizm, tam de-

spotyzm by musi. Ani anarchja, ani despotyzm nie jest

natur spoeczestwa; s to tylko dwie jej ostatecznoci.

Spoeczno obowizkom swoim wierna, dla wszystkich

czonków jednakowe zapewnia korzyci ; kademu do zaspo-

kojenia jego potrzeb fizycznych, umysowych, moralnych,

równ niesie pomoc; prawo posiadania ziemi i kadej innej

wasnoci pracy tylko przyznaje. Wszechwadztwo ludu tylko

w demokracji j^rzestaje by zudzeniem. Ivady spoecznoci
czonek równy w niej ma udzia. Nie jedna czstka powsze-

chnoci, ale naród cay jest tu ustawodawc; w sumieniu
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albowiem mas ley najpewniejsza rkojmia, i ustawy bgd,

prawdziwem objawieniem przedwiecznej, nieomylnej sprawie-

dliwoci.

"Wszystko dla ludu przez lud: oto najogólniejsza zasada

demokraaji, cel i form zarazem obejmujca. Wszystko dla

ludu, dla wszystkich jest celem; wszystko przez lud, przez

wszystkich, jest form."

Z tych acz krótkfch przytocze komu jeszcze nie jest

widocznem, e dla postpowego pielgrzymstwa polskiego ani

zasada, ani rodek, ani cel, nie s to jakie nowe, wieo
wynalezione idee, jakie nowe, dzisiaj powstae doktryny

albo systemata: ale prawdy odwieczne, ale zasady, rodki
i cele od pocztku istnienia jego przyjte, przeze zaszcze-

pione, wyrabiane i rozpowszechniane wewntrz i zewntrz,

w kraju i na tuactwie, w Polsce i Europie, sowem i czy-

nem, pismem i krwi; ale prawdy tak cile z niem spojone

i we wcielone, e ani ich ze wyrwa, ani oddzieli od

niego niepodobna, bez zaparcia caej, blizko trzydziestoletniej

krajowej i emigracyjnej , historycznej przeszoci. Wszystkie

prace postpowego pielgrzymstwa polskiego, ile ich tylko

byo, wszystkie jego sowa, pisma, druki i czyny, propaganda

i apostolstwo, powicenie, przeladowanie i mczestwo,
bray zawsze ztd swoje ródo; bo pielgrzymstwo polskie

wierzyo i wierzy, e tylko postp, czyli z niego wypywajce
braterstwo, moe zniweczy niesprawiedliwoci, a zapewni

szczcie ludowe, to jest wszystkim w ogóle i kademu
z osobna. Bo to pielgrzymstwo polskie wiedziao i wie, e
«czyn wszelki, któryby nie mia na celu polepszenia losu

mass, byby tylko krzywd podstawion w miejsce innej

krzywdy.)) Bo uwaao si i uwaa za wojujc awangard
tego przyszego czynu, który przez lud polski wywalczy,

ustali i urzdzi na zasadach wolnoci, równoci i braterstwa

niepodlego Polski. I dla tego te to pielgrzymstwo pol-

skie nie utrzymywao i nie utrzymuje jak niektórzy wyna-

lazcy i naczelnicy nowych szkó i systematów czyni to zwy-

kli, e posiada tajemnic zniesienia za jednym zamachem
owego raka toczcego ludzko, który zowie si ndz; ani

te nic nie organizowao i nie organizuje niczego wbrew
potrzebom i yczeniom ludowym, czyli co nie jest z ludu

i nie jest dla ludu. Ani te nic ludowi nie podstawiao i nie

20*
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podstawia takiego, coby go udzi mogo, e Polsk w je-

dnym dniu mona zmieni w Eldorado, Ikarjg, raj, niebo,

i to bez wysile, bez pracy, bez mozou, bez ofiar i powi-
cenia, z aski filozofa, poety, lub proroka jakiego — ale

przedstawiao i przedstawia prawa czowieka, narodów, ludz-

koci jako prawa nigdy nieprzedawnione i niczem niezaprze-

czone, ku odzyskaniu których czowiek, narody i ludzko
postpuj i postpowa bd, cigle *i niezmordowanie, a
u celu swego stan. T myl, tem uczuciem, t wiar
i przekonaniem wiedzione, wywoywao wszystko na pole

rozpatrzenia ogólnego i rozprawy ogólnej, nie odtrcajc, ani

przesdzajc nigdy wyroku najwyszego sdziego, którym

jest lud-wszechwadca. A jeeli go kiedy w czem wyrczao,
to zawsze wedug myli, woli i potrzeb jego; bo posj)ou

z nim wiedziao, e kiedy dao Rzeczypospolitej, tedy -
dao wyzwolenia narodu z pod nieszczcia zewntrznego

i wewntrznego, wolnoci i niepodlegoci narodowej; tedy

dao usamowolnienia pracy i wyzwolenia i'oli z pod jarzma

wacicieli i tyranji kapit?u; a dajc tych reform, nie za-

prowadzao i nie propagowao adnej obcej i przeciw- naro-

dowej doktryny, adnego oderwanego, metafizycznego lub

filozoficznego systematu. Nie zapdzao ani zaciskao nikogo

do klasztoru lub koszar, bo krótko mówic: pospou z lu-

dem polskim wiedziao, e jak narodowo, tak podobnie
i prawo narodowe ani si§ niszczy, ani przemazywa bezkar-

nie moe; ani si przenosi ywcem z jednej ziemi na drug,

z jednego narodu do drugiego, przeto e dla tamtego do-

brem i stosownem byo — ale musi by zgodnie z jego zwy-

czajami i obyczajami, yczeniem i potrzeb, z jego przeszo-

ci, teraniejszoci i przyszoci. Ze jednem sowem:
wszystko, co do narodu naley, musi by narodowe, a jako

takie nie moe by ani dzieem narzuconem, ani wymysem
jednej gowy, ale owocem wszechstronnych i zbiorowych

prac oraz poszukiwa; ale wyrobem i objawem woli ludu

caego.

Z tej to przyczyny przyjmujc rozwój spoeczny, jako po-

stp cigy i nieustajcy, nie organizowao go ani priori

wedug poj, albo nawet dowiadcze pojedynczych; ani

zakrelao mu adnych granic i szranków, po za które prze-

drzeby si mu byo nie wolno: ale szo cigle, szo zawsze
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w zgodzie i w zwizku z dnociami i postpem ludzkoci.

Z tej to przyczyny i dzisiaj wierzy i wie, e postp musi

wpywa i wpynie na zmiany: w przemyle, w naukach, ad-

ministracji, religji , familji, wasnoci, kajiitale, tylko e te

zmiany, ten rozwój nie przyjd przemoc, gwatem, ruin,

konfiskat, *tyrastwem, ale wyszukujc, przyspasabiajc

i przyjmujc zasady i rodki zastosowane do ogólnej po-

trzeby i ogólnego braterstwa , a zaprowadzajc w miejsce

krzywdy, ciemnot i faszu, sprawiedliwo, owiat i pra-

wd. Tam, gdzie wszyscy s wszystkiem, gdzie sam naród

jest ustawodawc i i"zdc, tam tyrastwa i despotyzmu je-

dnej czci nad drug by nie moe. Bo przypuciwszy na

chwil, e ogó w swej niewiadomoci pomyli si w ustano-

wieniu praw z krzywd i szkod mniejszoci, to czyli ta

niesprawiedliwo chwilowa, ta krzywda pewnej czci czon-

ków, nie bdzie oddziaywaa na cay ogó, na wszystkich?

Czy nie bdzie przeciwn ogólnej harmonji? Nie staniesz

si przeto krzywd caego spoeczestw^a? W takim razie

lud atwo pozna i uczuje swój bd, wejdzie bez adnych
gwatownych wstrznie na drog stosowniejsz i wynagro-

dzi bez uszczerbku niczyjego chwilow strat skrzywdzonych.

Uorganizowanie wasnoci bdzie dopiero zadaniem Polski

niepodlegej. Jako kraj, w którym wiejski ywio stanowi

istot publicznego i prywatnego ycia, gdzie rolnictwo gó-

wn jest podstaw narodowych bogactw, Polska ma misj:

uorganizowa stosunki wiejskie, rolnicze na podstawie naro-

dowego ducha i potrzeb teraniejszego wieku, to jest na

demokratyzmie; tak jak Francji misj jest, na tyche sa-

mych demokracji podstawach uorganizowa przemys. Dwa
Avielkie zadania epoki dzisiejszej, które jednym pióra poci-

giem, jednym dorywczym aktem, jedn choby najgienialsz

gow nie dadz si rozstrzygn. Zaledwie wchodzi zaczy-

namy w ten wielki okres , zbliamy si dopiero do olbrzy-

miej pracy, a ju j lada czem zby chcemy. Kiedy naród

cay wemie si do niej, jeszcze nie bdzie robotników za

nadto. Demokracja nic w tym wzgldzie nie przesdza.

Czuje tylko , i proste paszczyzny zniesienie tego wielkiego

zagadnienia nie rozwizuje jeszcze.

Co do rónych teorji organizacji spoecznej , adna z nich

adnej w narodzie siy wywoa nie jest w stanie, bo adna
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nie umiaa jeszcze, czy nie moga sformuowa si tak jasno

i wyranie, aby wszystkim zrozumia bya. Co jest ciemne,

sn jest niedojrzae jeszcze; politycznego znaczenia mie nie

moe, nie jest si; a nam przedewszystkiem siy potrzeba.

T si chcieli wydoby pracownicy z ona dwudziesto-miljo-

nowego spoeczestwa, jednym z tych rewolucyjnych rod-
ków, których chwytaj, si narody w chwili wielkiego niebez-

pieczestwa.

Najwysza kraju potrzeba wymagaa powicenia ze strony

najzamoniejszej klasy. Indywidualne straty przewidziane

by}'; ale czyli przed niemi cofa si naleao? Od walnej

bitwy, losy pastwa rozstrzygn majcej, nie wstrzymuje

wodza myl, i plac boju tysicem ofiar zasanym bdzie.

A jak spoeczestwo w swobodniejszej chwili goi takie rany,

zagoiaby i t, jakby mu zadaa gwatowna zmiana po-

rzdku sj)oecznego ; zgoiabyj, bo braterstwo, to najwysza

sprawiedliwo!

Jak pojmowan bya kwestja zniesienia paszczyzny, tego

chciano w warunkach przed ostatniemi wypadkami spodzie-

wanych. Od tego czasu warunki te zmieniy si, ale istota

rzeczy pozostaa; pozostaa nieuchronna konieczno po-

wszechnego, dobrowolnego, bezwarunkowego usamowolnienia

i uwaszczenia ludu. Jeeli inaczej rzeczy poszy, nie po-

stpu w tem wina. Na tej stronie stoi nieubagana historja,

która wyledzi i powie kiedy, komu przypisa naley zwi-

chnienie najzbawienniejszej myli.

Zaledwo dowiedziano si w Galicji o upadku ministerjum

Metternicha, a licznemi zaraz podpisami okry si adres -
dajcy zniesienia paszczyzny i wszelkich poddaczych po-

winnoci. Ci , co janiej widzieli i mocniej czuli potrzeb

rozbrojenia niechci ludu, zrzekli si dobrowolnie, bez waha-

nia si i namysu, praw dotychczas im sucych, a dawszy

z siebie samych przykad, czynem, sowem, pismem zachcali

drugich do naladowania.

Takie usposobienie publicznego ducha zatrwoyo rzd,

oparty na rozdwojeniu istniejcem midzy dwoma wielkimi

ywioami spoeczestwa naszego , a przez sam rzd wywoa-
nem. Widzia on zbliajc si chwil pojednania si waci-
ieli z ludem; rozporzdzeniem przeto utrudni pragn do-

onanie tego wielkiego dziea.
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Duch publiczny ostrzeony, podwoi usiowania. Modzie
akademicka lwowska, natchnieniem odgadujijca prawdy, tak

starannie do owego czasu przed nia ukrywane, poczya
gos swój z gosem powszechnym.

«Dzi kada chwila wahania si — mówi ci szlachetni

modzieca — wystawia kraj cay na klsk, która nad nim

wisi jak miecz Damoklesa . . . Kto opiera si niezomnemu
zniesieniu paszczyzny, ten nie kocha ojczyzny, poczyna

walk kara z olbrzymi zdarze potg. Biada mu, jeli

interes tj^lko wasny nim wada!))

Komitet krakowski, jasno i ywo reprezentujcy potrzeby

krajowe, wezwa wszystkich obywateli do dobrowolnego znie-

sienia paszczyzny w caej Galicji, oznaczajc na t wielk

narodow uroczysto dzie 23. kwietnia, dzie Zmartwych-

wstania Paskiego. « Wzywamy was , mówi on , zaklinamy

na mio Boga i ojczyzny, na nasz honor narodowy, na

wasne dobro wasze, abycie nie ocigali si duej z wielkiem

dzieem usamowolnienia i uw^aszczenia ludu. Wszyscy razem

zgodnie, serdecznie, w dniu jednym wrócie mu jego prawa,

a rozbroicie jego niechci, wytrcicie bro chytrej przewro-

tnoci sualców despotyzmu, stworzycie si olbrzymi, któr

raz majc, reszta snadno ju pójdzie.

»

Wezwanie komitetu krakowskiego powtórzya rada naro-

dowa lwowska w pierwszej zaraz chwili swego zawizania si.

« Niech dzie Zmartwychwstania Zbawiciela, mówi ona,

bdzie oraz dla nas dniem narodowego zmartwychwstania

i zbawienia . . . Klech zniknie to krzywdzce niewoli znami,

a odgos wolnoci przekrocz}' ciasne kraju granice, odbije si

po wszystkiej polskiej ziemi, zwiastowa bdzie ludowi, i
wraz z odradzajcym si narodem polskim pkaj jego od-

wieczne kajdanj'.))

Tak przemawiay i tego chciay ju nie pojedyncze gosy,

ale same instytucje. Byo to wic powszechnoci, niewtpli-

wie caego kraju yczenie.

Rzd jeszcze si mocniej zatrwoy. Wydzierano mu
owoc tyloletnich knowa, tak drogo, bo niesychanemi

w dziejach ludzkoci zbrodniami okupionych. Postanowi

wic, korzystajc z wahania si i niepewnoci, w jakich zo-

stawali jeszcze waciciele, gwatownie uprzedzi termin

oznaczony. I ogosi sam, jakoby z wasnego natchnienia
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i woli: i wszelkie robocizny paszczyniane i inne z dawniej-

szego poddaczego stosunku wynike daniny wociaskie
znosz si za wynagrodzeniem w swoim czasie wymierzy si
majcem na koszt rzdu. O powszechnem yczeniu obywa-

teli ani wzmianki nie byo.

Byto wic ogromny cios, którego nic ju odv/róci nie

mogo. Lud uwierzy, i nie szlaclita, ale rzd zdj z niego

ciary gniotce go najdotkliwiej.

Czyja w tern wina? Nie ludzi dobrej woli zapewne !

Gdyby masa wacicieli bya posza za gosem tak silnie

podniesionym i nieustannie wszystkiemi organami opinji pu-

blicznej przez cay miesic powtarzanym, a byaby posza,

gdyby ludzie w-pywu i znaczenia , zamiast poczy gos swój

z gosem powszechnym, nie byli mu przeciwni — rzd nie

miaby co robi, piekielny jego machjawelizm w nic by si

by obróci.

Ale nie na tern jeszcze koniec tych smutnych dziejów.

Zniesienie paszczyzny przez rzd nakazane, nie uwalniao

wocian od zalegych powinnoci, owszem zalegoci te mo-

gy by reklamowane.

A wic pont lichego zysku chciano jeszcze uwie nie-

bacznych wacicieli, now ko niezgody rzuci midzy nich

a lud usamowolniony.

Pozosta jeszcze jedyny rodek, nie ju napi'awienia zwi-

chnitego dziea, ale przynajmniej pooenia tamy dalszemu

zego szerzeniu si, przez odrzucenie wszelkiego rodzaju wy-

nagrodzenia. Tymczasem ministerjum zaprojektowao wynagro-

dzenie , a nasi deputowani przyjli je. Byto ju ostatni cios

politycznemu znaczeniu tego wielkiego przedsiwzicia za-

dany. Kzd zyska now bro , któr szermierzc , drani
bdzie nieustannie otwarte jeszcze rany narodu naszego i nie

da im si zagoi.

Dziwne zaiste zblienie zdarze , stawia owoczesn cz
Polski pod zaborem austrjackim z teraniejszem pooeniem
teje samej kwestji pod zaborem moskiewskim. Rzd mo-
skiewski cinity nieubagan kolej wypadków, uprzedza od

niepamitnych czasów objawiane yczenia szlachty polskiej

usamowolnienia ludu, zniesienia paszczyzny i nadania wa-
snoci. A szlachta polska jakby nie dosy miaa jeszcze

dowiadczenia dotychczasowego, zamiast i naprzód rozpo-
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rzdze rzdu moskiewskiego , stawia t kwestj w obec ludu

tak, jak gdyby rzd najezdniczy, rzd moskiewski, móg
mie dla polskiego ludu lepsze od niej samej , od szlachty

polskiej chci. Nie z tego miejsca i nie z takich piersi, gos
w tego rodzaju kwestji na ziemi polsk pój moe. Ale

jeeli nie jest przestpstwem gos woajcego cho na pu-

szczy, to nieche wolno mi bdzie baga. O, miejcie lito
nad sob, nad dziemi waszemi i nad ojczyzn wasz,

o, bracia moi w kraju! Dopókd czas jest, nie dozwólcie,

aeby lud, którego wspóczonkami, wspóbrami jestecie,

i caa ludzko powiedzie kiedy moga : ecie mniej zrobi

chcieli dla braci waszych i dla ojczyzny waszej od wroga

braci waszych i ojczyzny waszej. Dzi czas jest, jutro moe
za póno ju bdzie; dzi czas okaza , e kraj wyrobi w so-

bie wiadomo w wyborze midzy mylami, które mu z ze-

wntrz pyny, a w przyjciu myli da dowód, na czem

wanie dotd zbywao Polsce; e jest zdolny przyj poj-
cie , kióreby cay ogarno naród. aden naród nie moe
si odrodzi przez przyczyn swego upadku, adna przeszo
niezdolna jest wydwign narodu z toni, do której raz go

wtrcia : to prawdy stwierdzone dowiadczeniem wieków.

A e naród dcy do niepodlegoci, nie moe i na chwil
umarza w sobie ycia , niemoc zatem polityczna i spoeczna
przeszoci, sama ju przez si bya by wyzwoleniem przy-

szoci. Braterstwo w Polsce nie jest pi*zeto niespodzianem

zjawiskiem; w kolei tylko wypadków zajo nalene sobie

miejsce. To raz dokonane, cae powicenie, cay patrjotyzm

odnosi si do zastosowania myli braterskiej do dzisiejszych

potrzeb narodu; ca umiejtno polityki do szybkiego a po-

rzdnego rozwinicia tej myli w onie spoeczestwa. Od
tej chwili usamowolni si naród polski i wasnym ju rozu-

mem odpowiada za przyszo swoj. To od tej chwili nie

interes ju osobisty, nie rodziny lub kasty, nie tej lub owej

czci Polski, ale wolno i szczcie caego narodu polskie-

go, ale wolno i niepodlego caej ziemi polskiej, jest dla

Polaka celem powicenia i mioci ojczyzny skal. Od tej

chwili kady Polak, jez rónicy stanu, wyznania i pochodze-

nia, wchodzi w zakres i obowizek ycia publicznego, z czynu

i z prawa staje si obywatelem Polski. Od tej chwili Polska

wznosi si na to wzniose wród narodów europejskich sta-
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nowisko, z którego j niebaczno i swawola strciy; odzy-

skuje to wielkie i szlachetne wporód ludów sawiaskich
posannictwo , do którego porówni z niemi zdolna dzisiaj

i penomocna, bo dzisiaj dla Europy i samej Sawiaszczyzny
jedyn, zrozumiaa Sawiaszczyzn jest Polska niepodlega,

wolna, równa, braterska.

A niechaj nikt poczucia si takiego dzisiejszej Polski nie

bierze za ublienie przeszoci. Narody, jako pojedynczy lu-

dzie , nie przychodz od razu do wiadomoci wszystkiego.

Dzisiejsze pokolenie ubliaoby sobie, ciko zaskaraoby
siebie przed sdem potomnoci , eby powodowane jakiemi-

kolwiekbd wzgldy, zacierao wiadomo t w sobie!

Zmieniy si czasy! Co kiedy zasug, nawet cnot by
mogo, to dzi moe by grzechem i zbrodni. Kiedy kon-

federaci barscy kryjomo opuciwszy swoje domostwa, roz-

biegli si po wiecie i zostawili kraj na pastw rozbioru

i wcieko wrogów; kiedy rozbitki kociuszkowskiego po-

wstania, wyprowadziwszy z ojczyzny najdzielniejszych obro-
ców narodu, najdrosze jego sawy, najwietniejsze talenta,

najgortsz krew, trwonili za cudz spraw po cudzych mo-
rzach i ldach : nikomu nie przyszo na myl, dziwi si temu
opuszczeniu, oskara o marnotrawstwo skarbów narodowych;
nie sdzono nawet, eby móg kto lepiej suy ojczynie.

Zkde dzisiaj te ale do przywódców, co zamiast bi si
dalej i zwycia na ziemi ojczystej, woleli rzuci bro
wrogom i pój na tuactwo ród obcych? Dla czegó dzi-

siaj sprzedawaczy krwi swojej oboya Polska niesaw? Bo
dzisiaj niepodobne do wczoraj; bo dzisiaj naród polski w ko-

lei postpu przyszed do wiadomoci siebie i do susznej

dumy samodzielnego zawodu; bo dzisiaj rozbudzia si w na-

rodzie polskim myl, przesikajca przezornoci swoj t
Polsk, do jakiej w staroczesnym patrjotyzmie swoim wzdy-

chay poprzednie pokolenia; bo ze zmarnotrawieniem osta-

tniego powstania przeszy iia zawsze te czasy, kiedy mona
byo powica si za Polsk i przysiga zarazem na wier-

no i i^oddastwo carowi; bi si za Polsk i równoczenie

myle o ukadach i wydaniu Polski jej wrogom; kocha
Polsk, a nie siga mioci ojczyzny tylko po Bug i Nie-

men, kiedy najgorliwsi i najmdrsi z narodu obywatele

spuszczali si powanie: na pocztkowanie Francji, na su*
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mienno króla pruskiego, na uczciwo katolickiej Austrji,

na zarczenie carowej Katarzyny, carów Pawa i Aleksandra.

'

Kiedy mona byo by patrjot, przyjmujc pensje i ordery

od wrogów, suc im za ministrów i szambelanów; kiedy

mona byo kocha ojczyzn, yjc poddastwem i niewol,

zdzierstwem i ndz, krwi i zami, yciem i mierci
swych braci.

Przy tak skrzywionem rozumieniu patrjotyzmu wszystkie

zabiegi i usiowania musiay by koniecznie niedone i je-

dnostronne, jak dzieje niedorosego narodu; jak spoeczno,
która utracia dawn sw wiedz, a nie przysza do prze-

obraenia nowego. Patrjotyzm bierny mieszajc si do czyn-

nego, bo ich rozróni nie umiano, uniewadnia i paralio-

wa drugi. Ztd zamt, pomiszanie, zawadzanie si wzajem,

chaos ! Myl to braterska dopiero przychodzc z zaprzecze-

niem patrjotyzmowi biernemu, przychodzc z ide, z duchem
narodowoci i z potrzebami kraju zgodn, oddzielia ciemno-

ci od wiata, pozór od rzeczywistoci, obojtno od czynu,

fasz od prawdy, i nie dozwala patrjotyzmowi biernemu

mie ju adnego udziau w sprawie publicznej , tak , e dzi-

siaj wszystko, co nie pynie z myl demokratyczn, co si

z ni czynnie nie czy, za patrjotyzm uwaanem nie jest.

I ani si dziwi naley tej pocliopnoci pokolenia nowego
do usuwania wszelkich niedoztw. Byoby le, gdyby po

tylokrotnych od tylu lat próbach i zawodach, po ostatniem,

najgbszem w siebie wejrzeniu i najwszechstronniejszym

przegldzie caego acucha dziejowych poda, dzisiejsza

Polska nie wiedziaa jeszcze, jak pój drog i za jak my-

l. Od oliwili owszem, jak zabysn w gbiach duszy Polski

ten pomie nowy, pokolenie dzisiejsze odpowiedzialne jest

za dotrzymanie i rozszerzenie blasku jego, a kto raz to po-

czu i przyzna, atwo pojmie, dla czego staroczesna formua
powicenia nie suy ju dla jDokolenia nowego.

Kie ma mniej pewnie pokolenie dzisiejsze ani mioci oj-

czyzny, ani mioci zgody i jednoci, ani tych wszystkich

cnót domowo -rodzinnych, któremi si szczyciy poprzednie

Ijokolenia. Ale mie powinno wiedz celu , na której tym

zbywao, a któr pokolenie dzisiejsze przesdza powinno

wszystkie czuoci, wszystkie uniesienia; ale wiedzie, e nie

chwilowemi ofiary, lecz uczuciem cigego obowizku mona
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tylko przygotowa dzieo odrodzenia; e dzi wszystkie co-

dzienne czyny, najdrobniejsze i najpotoczniejsze sowa Po-

laka, musz si odnosi do budowy politycznej i spoecznej

narodu; a kada godzina upyniona w jego yciu bezpodnie

dla przyszoci, jest przeniewierstwem przeciw patrjotyzniowi

nowemu; a wszelki gest odrywajcy naród od jego pochodu
w przyszo, jest rozmylnym zamachem na byt i przyszo
jego. Ale wie, e powicenie si bierne na krok nie posu-

nie sprawy publicznej; e patrjotyzm bierny, którym tak

dugo obywaa si opinja publiczna; e samo gadanie o wol-

noci i niepodlegoci, o wierze i nadziei na ustroniu, o mi-

oci i braterstwie w poród ucisku ludu; e nienawi dj^-

skretna ciemizców; e godzenie interesów osobistych i pry-

watnych z klskami i aobami narodu ; e gotowo do

porywania za or i równa skwapliwo do skadania go

:

przestay ju na zawsze by iDatrjotyzmem.

Dopóki nie byo myli wyrobionej i przyjtej przez naród,

dopóty moliwe byy ukady; ale od chwili, jak myl wysza
z zamtu, wszystko, co po za myl wyrobion i przyjt
stoi, co si z niej wyosabia, wykracza przeciw jednoci

i zmarnie musi jako osobisto! Dzisiaj myl nie zaley ju
od kaprysów i woli osobistych. Dzisiaj nie myl od ludzi,

lecz ludzie zowi si imionami od myli. To te opinja pu-

bliczna, co nie odrónia obojtnego od szkodliwego, zaliczy

musi kadego wyamujcego si od ogólnej myli do przeci-

wiestw swoich.

Lecz gdzie koniec tego wszystkiego? Gdzie jest myl,
co nas stsknionych, zbolaych, a wierzcych jednake, do-

prowadzi do oczekiwanego i wygldanego portu? Pozwalam
sobie zakoczy to przemówienie sowami, które jako zao-

enie w pocztku na pierwszem zgromadzeniu przywiodem:
Ludzie starzej i umieraj, pokolenia starzej i umieraj,

ale ludzko nie starzeje i nie wymiera nigdy. Ona si owszem
przeszoci odmadnia i odradza w przyszoci; ona yje
przeszoci w przyszo, a yje tem ywiej, tern silniej

i tem dzielniej, e z kad chwil, która w przeszo za-

pada, przybywa dla ludzkoci podstawy, któr jest dowiad-
czenie czasów ubiegych, i przybywa jej soków ywotnych,
które cignie z nauki dowiadczenia czasów ubiegych. Nie

przecz, e ludzie pojedynczy, zawiedzeni w swoich rachubach
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lub nadziejach, e pokolenia cae znuone i zraone, w al,

zwtpienie, obojtno i rozpacz popada mog — ale to nie

ma znaczy, eby drudzy, idcy za tamtymi ludzie, eby
pokolenia nastpne to znuenie i to zraenie podziela miay.

Soce wschodzi, wzbija si na wysoko poudnia i zachodzi

wieczorem; ale czy to ma znaczy, e z jutrzejszym poran-

kiem wieci na nowo nie bdzie, i e wic nie ma nadziei,

abymy to jutro dokona mieli, czegomy dzi dokona nie

mogli? Soce codzie zachodzi, ale dobroczynne skutki,

któremi zasilio dzi ziemi, pozostaj na jutro. Ludzie nikn
codziennie, jDokolenia w przeszo zapadaj codziennie; ale

czyny raz na niw ludzkoci rzucone, pozostaj na zawsze,

i prdzej czy póniej dopeni si musi, co wypowiedziaa

nasza narodowa wieszczka w Gosie Paskim z wiezienia:

Musi rai ta niwa

Do szpicliler7.a ludzkoci wyda swoje niwa;
Ju dzii zhieram powoli — wszystkie prawe chci,

Kada Iza miosierdzia przedemn si wici;
Kada zemsta od krzywdy braterskiej odjta,

Kada myl, co o szczciu bliniego pamita —
Wszystko, o czem wy sami wiedzie nie moecie.

Wszystko ciche, spokojne, bez rozgosu w wiecie..

Wszystko czyste i wite, czy bole, czy prac —
Wszystko zbieram; niczego u siebie nie trac.

Chcesz wiedzie, jak to kiedy datki tak ubogie

Rozdziel na królestwa i narody mnogie —
.Jak pokoleniom, ludom, na uytek w duchu

Rozdam kiedy po chleba waszego okruchu?

Chcesz wiedzie?... Czekaj jeszcze! nie dugo si czeka,

Kiedy miar czekania miara dni czowieka!. . .

Koniec tomu piekwszego.
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